HomeKONCEPT
Parametry
powierzchnia użytkowa

26

165,4 m2 + garaż 35,7 m2

powierzchnia zabudowy

248,8 m2

powierzchnia podłóg

165,4 m2

kubatura

1286 m3

wysokość budynku

7,6 m

kąt nachylenia dachu

35°

wymiary budynku

16,3 x 21,41 m

min. wymiary działki

24,3 x 29,41 m

dom energooszczędny

tak + wentylacja mechaniczna

Dostępne warianty
Wariant 1: dom wydłużony i poszerzony (o 0,8 m) z wjazdem do garażu od strony bocznej i przearanżowanym wnętrzem
Wariant 2: dom z dachem o kącie nachylenia 30 stopni
Wariant 3: dom z wysokim suﬁtem nad salonem
Wariant 4: dom z powiększonym garażem
Wariant 5: dom z powiększonym salonem kosztem garderoby i wc
Wariant 6: dom z powiększonym i wydłużonym garażem
Wariant 7: dom częściowo podpiwniczony, masterbedroom (sypialnia z własną garderobą
i łazienką) oraz z kotłownią na paliwo stałe i wentylacją grawitacyjną
Wariant 9: dom zwężony i wydłużony
Wariant 10: dom przygotowany do adaptacji poddasza
Wariant 11: dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą obok garażu
Wariant 12: dom z poszerzonym garażem i zaadaptowanym poddaszem
Wariant 13: dom zwężony i częściowo podpiwniczony, kąt nachylenia dachu 38 stopni
Wariant 14: dom z sauną i powiększonym garażem oraz dużym trasem nad nim
Wariant 15: poddasze przygotowane do adaptacji, schody od strony garażu
Projekty podobne
HomeKONCEPT 27 – mniejsza wersja, z innym układem wnętrza – s.70
HomeKONCEPT 28 – z poddaszem użytkowym – s.72
HomeKONCEPT 31 – mniejsza wersja – s.80
HomeKONCEPT 32 – mniejsza wersja, z garażem 1-stanowiskowym – s.82
HomeKONCEPT 39 – mniejsza wersja, bez garażu – s.92
HomeKONCEPT 43 – mniejsza wersja – s.102
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Parter: pow. użytkowa 165,4
+ garaż 35,7 m2

Koszty budowy
Stan surowy zamknięty netto: 298 404 zł
Stan deweloperski netto: 518 657 zł

www.HomeKONCEPT.pl

Pomożemy Ci wybrać projekt tel: 606 228 556, e-mail: studio@homekoncept.pl

Koszty projektu
Cena projektu domu: 3 300 zł
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