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Dom B144 

• Energooszczędne, wygodne domy o powierzchni użytkowej 144,20 m², w całości wykorzystanej, 

charakteryzujący się bardzo czytelnym układem, w którym funkcjonalność została postawiona na 

pierwszym planie. To atrakcyjna oferta zarówno dla osób poszukujących pierwszego domu jak i 

dla tych z Państwa którzy szukają swojego miejsca na wiek dojrzały. Ilość, rozkład i przeznaczenie 

pomieszczeń może uwzględniać potrzeby zarówno rodziny z dziećmi jak i osób starszych. 

• Przestronny pokój dzienny z dużymi przeszkleniami, połączony z kuchnią, o łącznej powierzchni 

ponad 36 m². Do tego 3 pokoje/sypialnie o powierzchniach od 10,53 do 12,46 m². Dodatkowo 

łazienka i wiatrołap.  

• Wbudowany komfortowy garaż, o powierzchni ponad 49 m², na dwa samochody + możliwość 

parkowania kolejnych dwóch aut na podjeździe, w obrębie własnej działki. 

• Standardowo pomieszczenia mieszkalne mają do 2,70 m wysokości. Za dopłatą, na życzenie 

klienta, jest możliwość jej podniesienia aż do 2,95 m. 

• W standardzie deweloperskim wiatrołap, korytarz i łazienka wyposażone są w ogrzewanie 

podłogowe. Za dopłatą istnieje możliwość powiększenia strefy podłogowej o dowolną 

powierzchnię – nawet na całą część mieszkalną. 

• Parterowa zabudowa bliźniacza "OSIEDLA SIELANKA" to m.in.: 

o Elastyczność wnętrza, którego podział i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń może 

uwzględnić indywidualne oczekiwania przyszłych mieszkańców.  

o Jasne, dobrze doświetlone wnętrza dzięki dużym, ponadstandardowym oknom. 

o Brak wspólnych ścian części mieszkalnych. Domy połączone są tylko ścianami garaży, co 

pozwoliło uzyskać komfort akustyczny części mieszkalnej jak w domach wolnostojących. 

o Brak skosów sufitów pozwala na pełne wykorzystanie pomieszczeń. 

o Brak schodów to bezpieczeństwo i komfort korzystania z przestrzeni domu. 

o Minimalne koszty ogrzewania dzięki zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych 

rozwiązań. 

• Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne gwarantują wysoki komfort mieszkania i niskie 

koszty ogrzewania. W standardzie deweloperskim, w cenie domu m.in.: 

o system wentylacji mechanicznej z układem odzyskiwania ciepła – rekuperacją, 

o ściany wykonane z bloczków z betonu komórkowego,  

o ocieplenia wykonane m.in. grafitowym styropianem,  

o trójszybowe, 6-cio komorowe, pasywne przeszklenia,  

o instalacja c.o. z nowoczesnym, dwufunkcyjnym gazowym kotłem kondensacyjnym  

• Prezentacja przedstawia układ i powierzchnie pomieszczeń w stanie deweloperskim oraz 

przykładowe możliwości aranżacji wnętrza i otoczenia zewnętrznego. Pokazane elementy 

aranżacji, jeśli nie są zawarte w standardzie deweloperskim to, przy dodatkowych kosztach, 

możliwe są do zrealizowania przy naszym udziale lub w zakresie prac właścicieli domów. 

• Szczegółowe warunki zakupu uwzględnią Państwa możliwości finansowe, ewentualną 

konieczność sprzedaży już posiadanego mieszkania lub innej nieruchomości. Skutecznie 

pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  

• Domy „OSIEDLA SIELANKA”, w momencie przekazywania klientom, są odebrane przez Nadzór 

Budowlany, mają przyłączone wszystkie media a płatność następuje dopiero po odbiorze ! 
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