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„OSIEDLE SIELANKA”  

MIKOŁÓW – ŚMIŁOWICE, UL. RETA ŚMIŁOWICKA 

TARNOWSKIE GÓRY – STARE TARNOWICE, UL. SIELANKA 

 
 

 

ENERGOOSZCZĘDNE 

  WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE 

196 m2 

Z WBUDOWANYM GARAŻEM NA 2 AUTA 

 

 

PRZYKŁADOWE UKŁADY FUNKCJONALNE, WIZUALIZACJE 

  

 

 

Deweloper: II-Inwestycje CL Spółka Akcyjna 

 

Tel.: (+48) 728 83 99 77 

www.osiedlesielanka.pl 

 biuro@osiedlesielanka.pl   

 

 

Treści zawarte w materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, 

a zawarte w nich informacje mogą ulec zmianie. 
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Dom S 196.B 

• Energooszczędne, komfortowe rodzinne domy, w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym 

garażem, dające bardzo dużo możliwości aranżacji wnętrza. Dom charakteryzujący się dużymi, 

otwartymi powierzchniami, których podział zależy od indywidualnych potrzeb. 

• Całkowita powierzchnia użytkowa to 195,60 m², w całości wykorzystana, charakteryzująca się 

bardzo czytelnym układem, w którym funkcjonalność została postawiona na pierwszym planie.  

• Parter to 81,89 m², w tym "otwartej" powierzchni aż 62,7 m². Tak duża powierzchnia umożliwia 

rozmieszczenie kuchni i salonu jako jednego, przestronnego pomieszczenia lub kuchni, salonu i 

gabinetu jako pomieszczeń tradycyjnie zamkniętych (oddzielonych ścianami działowymi i 

drzwiami). Dodatkowo na parterze znajdują się łazienka z prysznicem i wiatrołap. 

• Na piętrze otrzymujecie Państwo do dyspozycji 71,9 m², które można zaaranżować jako 

przestronne trzy sypialnie z garderobami/szafami lub cztery mniejsze pokoje, a może jeszcze 

inny układ – wszystko to zależy od Państwa potrzeb. Na tym poziomie znajduje się druga 

łazienka o powierzchni 10,42 m² . 

• Dwustanowiskowy garaż z wygodną częścią gospodarczą to łącznie 41,79 m2 do wykorzystania. 

Dodatkowo miejsce do parkowania na podjeździe. 

• Dzięki płaskiemu dachowi nie ma skosów - wszystkie pomieszczenia części mieszkalnej mają 2,6 

m wysokości. 

• W standardzie deweloperskim wiatrołap, hall, łazienka parteru, kuchnia i łazienka piętra 

wyposażone są w ogrzewanie podłogowe. Za dopłatą istnieje możliwość powiększenia strefy 

podłogowej o dowolną powierzchnię – nawet na całą część mieszkalną. 

• 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, 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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