
DOMEK LETNISKOWY „BAZEYLEA”

Bazylea
To przepiękny, przyjazny i pełen ciepła domek wypoczynkowy. To miejsce, w 
którym chciałoby się spędzać wszystkie wolne dni od wiosny aż do jesieni, a 

nawet dłużej, bo domek wyposażony jest w kominek, dzięki któremu nawet zimne 
późnojesienne wieczory nie zniechęcą jego bywalców. Ciepły żółty kolor elewacji w 

połączeniu z czerwienią dachówki i miękkimi brązami drewnianych elementów 
(okiennice, podbicia dachu i słupki podtrzymujące dach) sprawiają, że domek kusi 

niepowtarzalnym urokiem. Wakacyjno-weekendową atmosferę tego miejsca 
podkreśla piękna, stylowa weranda z zewnętrznym kominkiem i miejscem na duży 

stół, przy którym miło zasiąść w gronie rodzinny czy dobrych przyjaciół. 
Wnętrze domku także obiecuje udany wypoczynek. Głównym pomieszczeniem jest 
tu sporych rozmiarów pokój dzienny z kominkiem, aneksem kuchennym, kącikiem 
wypoczynkowym i wyjściem na werandę. Pozostałe pomieszczenia to sypialnia, 

łazienka i wiatrołap. 



PARAMETRY DOMKU :

powierzchnia użytkowa : 35,61 m2 + 19,25 m2 weranda

powierzchnia całkowita : 67,95 m2 

powierzchnia zabudowy : 45,5 m2 

kubatura : 262,19 m3

max. wysokość w kalenicy : 5,28 m2

gabaryty działki : 15 m x 16,3 m 



CENA DOMKU : 95.400 ZŁ + 23% VAT 
podana cena obejmuje :

Ściana zewnętrzna składa się z poziomej podwaliny do której montowane są drewniane 
słupki konstrukcyjne w rozstawie 40-60cm, zwieńczone oczepem. Przestrzeń między 
słupkami wypełnia wełna mineralna gr. 10 cm . Od zewnętrznej części ściany, na słupki 
montuje się płyty poszycia z płyt OSB 3, folię wiatroizolacyjną, izolację termiczna - 
styropian ryflowany. Wykończenie elewacji wg indywidualnych potrzeb inwestora (np. 
tynk akrylowy, okładzina drewniana).

Od wewnątrz natomiast montuje się folię paroizolacyjną i płyty G-K lub deskę 
boazeryjną (na płycie OSB 3 )

Podłoga w domku - deska drewniana lyb panele podłogowe 

Więźba dachowa drewniana, ocieplona płytami z wełny mineralnej 10 cm. Pokrycie 
dachu stanowi blacho dachówka na łatach. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- montaż skrzynki bezpiecznikowej
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem
- montaż punktów elektrycznych w pomieszczeniach

INSTALACJA WOD - KAN BEZ ARMATURY 
- montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej zgodnie z projektem 
- montaż kanalizacji z rur PCV

KOMIN DYMOWY Z KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI

ŁAWA FUNDAMENTOWA

STOLARKA OKIENNA - PCV (dwustronnie kolor drewna ) + okiennice 

STOLARKA DRZWIOWA - zew. i wew. 

MALOWANIE ZEW. - trzykrotne malowanie ( 2 x impregnat , 1x warstwa końcowa 
ekologicznym lakierem wodnym 

DODATKOWE USŁUGI : dodatkowo można zamówić w naszej firmie kominek lub 
kominek z rozprowadzeniem ciepła 


