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TK16
Pow. użytkowa 139,2 m2
Pow. netto 161,75 m2
Pow. zabudowy 112,22 m2
Min. wym. działki 20,40 x 17,05 m
Wysokość budynku 9,06 m
Kąt nachylenia dachu 45°
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Pralka

Ten prosty i zarazem tani w budowie dom pozwoli cieszyć
się Państwu bardzo funkcjonalnym wnętrzem. Na parterze
obok kuchni i salonu z jadalnią zlokalizowano dość mocno
rozbudowaną strefę wygodnych i przydatnych pomieszczeń
pomocniczych. Znajduje się tu również dodatkowy pokój
mogący służyć jako gabinet. Na piętrze znajdują się trzy
przytulne sypialnie pod spadzistym dachem. Atutem jednej
z sypialni jest spora, pojemna garderoba. W naszej ofercie
dostępna jest również wersja w odbiciu lustrzanym.
Ponadto pracownia nasza jest otwarta na Państwa sugestie i
propozycje zmian.
W naszej ofercie dostępna jest również wersja w odbiciu
lustrzanym. Ponadto pracownia nasza jest otwarta na
Państwa sugestie i propozycje zmian.
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
ELEWACJE tynk strukturalny plus okładzina drewniana
STROP Teriva
ŚCIANY WEWNĘTRZNE pustak ceramiczny
ŚCIANY ZEWNETRZNE pustak ceramiczny + ocieplenie styropian
POKRYCIE DACHU dachówka ceramiczna lub blachodachówka

Uwaga: Prezentowane dane mogą odbiegać od projektu budowlanego. Wynikać to może z technologii wykonania budynku i rozwiązań konstrukcyjnych. Różnice te nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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