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“DOM PIĘKNY I PROSTY”

Charakterystyka:

WM23 Rudzik to średniej wielkości dom 
przeznaczony dla rodziny 4-osobowej.

Powstał na bazie projektu WM15. Na 
planie widać wyraźne wydzielenie strefy 
nocnej i dziennej. Sypialnie mają 
wygodny metraż. Zaprojektowane 
zostało duże przeszklenie od strony 
ogrodu. Oprócz standardowych w 
programie użytkowym pomieszczeń 
dom wyróżnia się solidnym zapleczem 
gospodarczym. Uniwersalna archi-
tektura oraz spójna bryła budynku 
sprawiają, że dom będzie pasował do 
każdego krajobrazu. Dom posiada 
ciekawe detale i rozwiązania (min. 
zadaszenie przy wejściu, wykusz od 
strony ogrodu, oryginalne okno narożne 
w kuchni), które w łatwy sposób nadają 
mu indywidualnego wyglądu. Prosta 
kons t rukcja  oraz  ekonomiczn ie  
zastosowane materiały, czynią ten dom 
nieskomplikowanym i szybkim w 
budowie.

Dom WM23 
RUDZIK

Warianty elewacji

Dom mo¿na zrealizowaæ w 
 - zgodnie z 

projektem podstawowym lub wedle 
indywidualnych preferencji. Zaleca siê 
uzgodnienie wyboru elewacj i  z  
architektem, który pomo¿e dobraæ 
kolory, a w razie potrzeby wska¿e inne 
mo¿liwoœci wykoñczenia elewacji. 
Koszty realizacji mo¿na zmniejszyæ 
ograniczaj¹c i loœæ kamienia  na 
œcianach zewnêtrznych i decyduj¹c siê 
na wariant otynkowany.
Elewacja stanowi etap wykoñ-czeniowy 
i mo¿e byæ wybrana podczas adaptacji 
przy pomocy naszego architekta lub pod 
koniec budowy, gdy inwestor zna swoje 
mo¿liwoœci finansowe, z wpisem do    
dziennika budowy .

ró¿nych 
wariantach elewacyjnych

http://www.wm.com.pl
http://projekty.wm.com.pl/projekty-domow/projekty/projekt-domu-wm23-rudzik
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Dom można budować w podstawowej, jak i 
lus t r zane j  wers j i .  Wybór  za leży  od 
indywidualnych preferencji mieszkańców. 

Parter:
1. Sień 
2. WC
3. Spiżarnia
4. Kuchnia
5. Pokój rodzinny
6. Korytarz
7. Sypialnia
8. Sypialnia
9. Sypialnia
10. Łazienka
11. Pralnia
12. Garaż

Razem

Użytkowa
27.01 m  
22.74 m  
22.46 m
27.55 m
225.63 m
28.57 m  
215.52 m  
212.85 m
211.29 m
25.12 m
26.58 m
222.38 m

 

 
2127.70m

Netto 
2 7.01 m  
22.74 m  
22.46 m
27.55 m
225.63 m
28.57 m  
215.52 m  
212.85 m
211.29 m
25.12 m
26.58 m
222.38 m

 
2127.70 m
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Wielkość działki

“DOM PIĘKNY I PROSTY”

WM 23 Rudzik

Elewacja boczna

Elewacja boczna

Elewacja ogrodowa

Elewacja frontowa

Elewacje

powierzchnia użytkowa (h>190cm)

długość i szer. domu                  14.22 x 15.49 m.
2powierzchnia zabudowy               159.72 m
3kubatura              686.00m

wysokość domu            5.22 m.
Okąt nachylenia  dachu                                 25 

minimalne wymiary działki        21.22 x 23.49 m

   2127.70 m
2powierzchnia netto (podłóg)              127.70 m
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...Cichy dom

www. .wm.com.plprojektywww. .wm.com.plprojekty

http://projekty.wm.com.pl/projekty-domow/projekty/projekt-domu-wm23-rudzik
http://www.projekty.wm.com.pl

