sprzedaż projektów: IMO Sp. z o.o.,
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

pracujemy:

pn-pt 8:00 - 20:00
sb-nd 9:00 - 15:00

22 266 0 800
tel. 605 366 366

Projekt DP milicz 41 dws CE (DOM K1-58)

1.1 - wiatrołap - 7.44 m?
1.2 - kuchnia, salon - 42.53 m?
1.3 - pokój - 10.87 m?
1.4 - komunikacja - 4.7 m?
1.5 - łazienka - 7.3 m?
1.6 - kotłownia - 7.94 m?
1.7 - pom. gosp. - 6.26 m?
1.8 - komunikacja - 8.19 m?
1.9 - garaż - 19.86 m?

2.1 - komunikacja - 10.23 m? (10.52
m?)
2.2 - pokój - 11.21 m? (14.01 m?)
2.3 - łazienka - 2.77 m? (4.5 m?)
2.4 - pokój - 11.21 m? (14.01 m?)
2.5 - łazienka - 3.31 m? (4.16 m?)
2.6 - pokój - 10.78 m? (13.96 m?)
2.7 - łazienka - 3.96 m? (4.09 m?)
2.8 - pokój - 4.55 m? (7.44 m?)
2.9 - komunikacja - 4.02 m? (4.14
m?)
2.10 - pokój - 10.08 m? (15.09 m?)
2.11 - łazienka - 2.53 m? (4.77 m?)
2.12 - pokój - 10.09 m? (15.09 m?)
2.13 - łazienka - 2.53 m? (4.77 m?)

Informacje
Pow. mieszkalna:
Pow. dachu:

117,86 m2
304,90 m2

Pow. zabudowy:

145,08 m2

Pow. użytkowa:

160,11 m2

Kubatura:

756,00 m3

Kąt nachylenia dachu:

45,00 0

Min. szerokość działki:

17,70 m

Min. długość działki:

27,00 m

Wysokość budynku:

9,45 m

Liczba pokoi:

Cena projektu na dzień 12.03.2021:

3 790,00

8

zł

Pokaż projekt w internecie
DP milicz 41 dws CE - Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego.Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na taras i schodami na
poddasze.Pokój, łazienka, wiatrołap (z miejscem na szafy), komunikacja, garaż, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze.Na poddaszu sześć pokoi, pięć
łazienek, komunikacja i dwa balkony..

Działamy na rynku od 15 lat. Zaufało nam już kilkadziesiąt tysięcy osób.

