
 

DOMy  z zielonym 
widokiem 

specyfikacja



Wybierz wariant domu i opcje dodatkowe jak car-port, tarasy 

i zapytaj nas o cenę: 

kontakt @domarchitektów.pl 

cennik



standard  „deweloperski”

• Konstrukcja budynku z drewna masywnego BSH oraz KVH 

• Konstrukcja dachu wentylowana ( dach dwuspadowy lub dach płaski ) 

• System fundamentów punktowych ( mikropale) 

• Termoizolacja ekologiczna ( ściany, stropy )  gr. 40 cm  

• Poszycie wew. ścian i sufitów ze świerkowej płyty 3PLY  

• Stolarka aluminiowa termoizolowana ( okna i drzwi ) z hartowanym szkleniem  
   dwukomorowym ( 3 szyby ) 

• Elewacja wentylowana - niewymagająca konserwacji deska thermo 

• Pokrycie dachu:  dach spadzisty- blacha, dach płaski - trwała membrana,  
nie wymagająca konserwacji  

• Instalacja elektryczna z bezprzewodowym sterowaniem oświetlenia, ogrzewaniem i wentylacją  
( system SMART HOME) 

• Instalacja wodna, antybakteryjna, podtynkowe spłuczki 

• SMART WATER -Elektryczne, elektronicznie sterowane przepływowe podgrzewacze wody 

• Instalacja kanalizacyjna  

• Pompa ciepła 

• Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator) z nagrzewnicą elektryczną,  

• Niskotemperaturowa, elektrycznie podgrzewana podłoga 



standard „pod klucz”

PODŁOGI 
wykończenie podłóg - wykładzina Tarkett 
wykończenie podłóg - deska drewniana - OPCJA PREMIUM (za dopłatą) 

ŚCIANY 
malowanie - pokrycie ścian olejem naturalnym 

SUFITY 
malowanie - pokrycie sufitów farbą naturalną w kolorze białym 

SZAFY I GARDEROBY 
zabudowa garderoby drewniana + ELFA + drzwi przesuwne z naturalnym fornirem 
szafy wnękowe  drewniane + drzwi przesuwne z naturalnym fornirem 

DRZWI 
drzwi wewnętrzne przesuwne z naturalnym fornirem 

OŚWIETLENIE 
lampy sufitowe, ścienne łazienkowe i zewnętrzne ze zintegrowanym źródłem LED AQFORM 

ELEKTRYKA 
włączniki bezprzewodowe 

MEBLE ŁAZIENKOWE 
szafki łazienkowe, podumywalkowe 

KUCHNIA 
zabudowa kuchenna + blaty kuchenne drewniane 
lub OPCJA PREMIUM - blaty CORIAN ( za dopłatą) 
AGD ( płyta grzewcza, lodówko-zamrażarka, piekarnik, zmywarka, okap ) 

CERAMIKA 
ceramika łazienkowa GROHE 
brodzik prysznica - wykładzina zintegrowana z podłogą i spustem 
prysznic - CORIAN - OPCJA PREMIUM (za dopłatą) 

ARMATURA 
baterie kuchenne i łazienkowe GROHE 

ZLEWY I ZLEWOZMYWAKI 
zlewozmywak kuchenny stalowy  
zlewozmywak kuchenny stal nierdzewna - OPCJA PREMIUM (za dopłatą) 

PRALNIA/ SPIŻARNIA 
system półek, blat, suszarka 

INNE 
grzejniki elektryczne łazienkowe drabinkowe 



Zastrzegamy sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania 
poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny, zmiany cen lub dodania nowych 
produktów i zmiany parametrów technicznych już zamieszczonych w ofercie.     

Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
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