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DOMY

PARAMETRY

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Najwy¿szej klasy materia³y u¿yte przy budowie domów, maj¹ byæ gwarancj¹ jakoœci, oddanych do u¿ytku domów. 
Wygl¹d ma na celu podkreœliæ nowoczesn¹ liniê i funkcjonalnoœæ architektoniczn¹ budynków. Nie sposób nie 
doceniæ zalet jego wnêtrza i przestrzennych powierzchni, daj¹cych du¿e pole do popisu dla naszej fantazji lub 
dekoratora wnêtrz. Kominek to sprawa indywidualna , jednak, potrafi ociepliæ nie jeden rodzinny wieczór.

3Kubatura                1532 m
2Powierzchnia zabudowy   241,5 m

2- u¿ytkowa   418 m
2- netto budynku   431,8 m

- Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem o nachyleniu 35 stopni.
- Ka¿dy z lokali mieszkalnych dysponuje dwoma miejscami postojowymi w gara¿ach, zlokalizowanych 

w piwnicach.
- Fundamenty ¿elbetonowe z betonu klasy B-25.
- Okna i drzwi balkonowe-jednoramowe z PCV, szklone szybami zespolonymi typu "termo-float". 

Drzwi wejœciowe do budynku-drewniane. Brama gara¿owa -z blachy powlekanej, ocieplona.
- Pokrycie-blacha cynkowo-tytanowa.

Pokrycie dachowe stanowi blacha cynkowo-tytanowa firmy Rheinzink. Naturalny materia³ dla wielu pokoleñ. 
Cynk jest wszêdzie. Jest naturalnym sk³adnikiem naszego otoczenia, czêœci¹ ¿ycia cz³owieka. Ju¿ od dziesiêcioleci, 
jako g³ówny pierwiastek nowoczesnego materia³u budowlanego, odgrywa istotn¹ rolê w architekturze. Ten materia³ 
jest ekologiczny, wzorcowo piêkny i daje bezpieczeñstwo w eksploatacji na wiele pokoleñ. Nie wymaga pielêgnacji. 
Jedyne w swoim rodzaju, naturalnie patynowane piwierzchnie. Mechaniczne uszkodzenia powierzchni nie s¹ 
problemem - po jakimœ czasie patyna siê odbudowuje, nawet w tym samym odcieniu. Po prostu zero malowania. 
Materia³y budowlane przyjazne œrodowisku zyskuj¹ na znaczeniu. Rheinzink ma bardzo du¿¹ ¿ywotnoœæ w 
eksploatacji i w 100% poddaje siê recyklingowi.

RZUTY

Gara¿
32.5m2

Pomieszczenie rekreacyjne
50,8m2

Kot³ownia
10.5m2

PIWNICA (98.7m2)

Gabinet
14.6m2

WC
2.9m2

Hall
15.1m2

Pokój dzienny
27.2m2

Kuchnia
9.9m2

Jadalnia
13.7m2

PARTER (88.4m2)

Pokój-1
14.9m2

pustka
hallu

Komunikacja
12.5m2

£azienka
3.4m2

Pokój-2
15.5m2

Garderoba
4.5m2

£azienka
4.7m2

Sypialnia
19.3m2

PIÊTRO (79.6m2)


