Autor projektu arch. Robert Konieczny o Domu Optymalnym

„W Domu Optymalnym połączyliśmy indywidualne podejście projektowe
z ideą domu powtarzalnego, wyrastającego z lokalnych tradycji i przyzwyczajeń,
dostosowanego do potrzeb i możliwości polskiego rynku, a zarazem
spełniającego nowoczesne wymogi w zakresie zrównoważonego budowania.
Powstał tradycyjny w formie i nowoczesny w działaniu dom, o
kompaktowej bryle i optymalnym dachu”.

Zobacz naszą wyjątkowej
jakości ścianę zewnętrzną

kliknij, by wrócić do wyboru powierzchni

Nasze budynki spełniają warunki
dofinansowania z programu
“Czyste Powietrze”

Oferta

Opracowania indywidualnej wersji Domu Optymalnego
i budowy domu jednorodzinnego na działce osiedla w Radostowicach
Zakres oferty:
1. Prawo jednorazowego wykorzystania projektu architektoniczno-budowlanego Domu
Optymalnego autorstwa KWK Promes Arch. Robert Konieczny;
2. Wpisanie budynku w działkę Inwestora i wykonanie planu zagospodarowania terenu
3. Zindywidualizowanie wybranej przez Państwa wersji Domu Optymalnego, a w tym: podział
przestrzeni wewn. zgodnie z położeniem domu względem stron świata, potrzebami bytowymi
mieszkańców i planowanym wyposażeniem (źródło ciepła, rodzaj wentylacji, liczba i wielkość
okien itp); indywidualizacja realizowana przez KWK Promes arch. Robert Konieczny;
4. Nadzór autorski wykonania budynku realizowany przez KWK Promes Arch. Robert Konieczny;
5. Przygotowanie dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowę;
6. Budowę budynku do stanu objętego ofertą – zakres wycenionych prac zawarty jest poniżej;
7. Gwarancja specjalnych cen na produkty i urządzenia dodatkowe w oparciu o umowy
partnerskie;
8. Oferta dotyczy budowy Domu Optymalnego w południowej Polsce (województwa przylegające
do południowej granicy); koszt budowy w pozostałych województwach może się różnić nie
więcej niż 5% ceny. Dla realizacji usług objętych niniejszą ofertą wymagane jest zawarcie
pisemnej umowy.
OFERTA DOTYCZY BUDYNKÓW:
•
•
•

108 m2 użytkowej + dwa zadaszone balkony
129 m2 użytkowej + jeden zadaszony balkon o pow. 8,4 m2
158 m2 użytkowej (w tym garaż 16,5 m2, który można zamienić na przestrzeń mieszkalną) +
dwa zadaszone balkony o pow. 19 m2)

ZAKRES ROBÓT - DOM (stan gotowy od zewnątrz)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fundamenty wylewane wraz z izolacją przeciwwodną i termiczną
podłoga na gruncie z hydroizolacją,
ściany zewnętrzne - w technologii murowanej z pustaka TERMOton Diament 25 cm
ściany wewnętrzne - w technologii murowanej z pustaka TERMOton 11,5 cm
ocieplenie ścian zewnętrznych - wełna skalna Rockwool Frontrock Max E 15 cm
tynk zewnętrzny w kolorze białym,
współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej U = 0,2 W/[m2K];
okna i drzwi z PCV do budynków niskoenergetycznych współczynnik przenikania ciepła dla okna
Uw = 0,90 W/[m2K]
żelbetowy strop nad parterem;
więźba dachowa zgodna z polskim prawem - krokwie, jętki i płatwie z drewna klejonego z
certyfikatem CE: KVH i BSH
podbitka drewniana pomalowana farbami Remmers,
pokrycie dachu - izolacja wiatroszczelna DELTA Dörken,
dachówka ceramiczna płaska antracytowa Bergamo Röben,
drewniane trójszybowe okna dachowe Velux (6 sztuk w domu o pow. 158m2, 4 sztuki w domu o
pow. 108 i 129 m2),
rynny stalowe - Galeco Stal2 wraz z łańcuchami odprowadzającymi wodę,
2 zadaszone balkony (1 balkon w domu o pow. 129 m2) - wykończenie ściany balkonu blachą ze stali
polerowanej
posadzka balkonu/balkonów zaizolowana i odwodniona
brama garażowa Hörmann (dot. domu o powierzchni 158 m2)

ZAKRES ROBÓT - DZIAŁKA
•
•
•

prace ziemne przygotowawcze,
uprzątnięcie terenu po budowie
działka wyrównana.

Cena domu w stanie gotowym od zewnątrz

(w nawiasach podano ceny domu w konstrukcji drewnianej prefabrykowanej)

dom o pow. 108 m2 dom o pow. 129 m2 dom o pow. 158 m2
369 000 + 8%VAT
(356 000 + 8%VAT)

kliknij, by wrócić do wyboru powierzchni

425 000 + 8%VAT
(412 000 + 8%VAT)

462 000 + 8%VAT
(446 000 + 8%VAT)

ZAKRES ROBÓT - DOM (stan deweloperski)
•
•
•
•
•
•
•

wszystkie prace ze stanu gotowego od zewnątrz (powyżej)
instalacje: wodna, kanalizacyjna przygotowana do założenia zbiornika bezodpływowego
lub oczyszczalni ścieków, elektryczna,
źródło ciepła - dwufunkcyjny kocioł gazowy Immergas wysokiej klasy (możliwa zamiana
na inne źródło ciepła),
ogrzewanie podłogowe na parterze i piętrze,
komin do kominka i ogrzewania gazowego,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
wylewki na parterze i piętrze,

Cena domu w stanie deweloperskim

(w nawiasach podano ceny domu w konstrukcji drewnianej prefabrykowanej)

dom o pow. 108 m2 dom o pow. 129 m2 dom o pow. 158 m2
459 000 + 8% VAT

•

515 000 + 8% VAT

552 000 + 8% VAT

(446 000 + 8% VAT)
(502 000 + 8% VAT)
(536 000 + 8% VAT)
działka rozplantowana, podjazd do domu utwardzony kamieniem (pod ostateczne
wykończenie

MOŻLIWE ZMIANY I DODATKI (za dopłatą)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zamiana pieca gazowego na pompę ciepła
wyposażenie domu w wentylację mechaniczną z rekuperacją
panele fotowoltaiczne (koszt zależny od mocy)
zamiana elewacji (do wyboru: cegła klinkierowa, płyty Rockpanel, drewno) - koszt indywidualnie kalkulowany,
zamiana wybranych okien na przesuwne, drewniane, aluminiowe itp.
zlecenie dokończenia domu do stanu "pod klucz” - w oparciu o specjalnie obniżone ceny produktów naszych
Partnerów.
płytki ceramiczne w garażu
taras wylewany żelbetowy wg projektu KWK Promes - możliwa zamiana na taras drewniany / kompozytowy
wykończony podjazd do garażu
kominek

kliknij, by wrócić do wyboru powierzchni

_____________________________________________
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Kontakt: Statero Sp. z o.o.
ul. Czarkowska 23, 43-262 Radostowice
32 30 80 999
optymalny@statero.eu

