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Nowości projektowe. Domy z dwuspadowym dachem
Domy z dwuspadowym dachem nie tracą na swojej
popularności. Ich nieskomplikowana forma wpływa na niskie
koszty budowy oraz krótki czas realizacji projektu. Sprawdź
nasze nowości projektowe wśród domów z dwuspadowym
dachem i zainspiruj się!

Jako pierwszy na liście naszych nowości pojawił się projekt DTD PANAMA CE (DOM DT2-04). To dom jednokondygnacyjny,
który pomieści czteroosobową rodzinę. Jasna elewacja budynku z elementami drewna podkreśla przytulny charakter projektu.
Prostokątna bryła budynku, zwieńczona została dwuspadowym dachem. Przemyślany układ pomieszczeń spełni oczekiwania
każdej rodziny, sprawiając, że poczują się w nim w pełni komfortowo. W części dziennej znajduje się: przestronny salon z
jadalnią i kuchnią, obok której mieści się spiżarnia. Piękny taras łączy część dzienną z ogrodem. W korytarzu ulokowano
toaletę i dużą łazienkę z wanną, prysznicem, pralką i dwoma umywalkami. Dalej zaprojektowano część prywatną, dedykowaną
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gospodarzom. To w niej mieszczą się trzy pokoje sypialniane. Wejście do budynku podkreśla charakterystyczny podcień, który
osłania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Biała elewacja budynku pięknie komponuje się z drewnianymi
detalami.

Następną naszą propozycją domu z dwuspadowym dachem jest projekt DA 203 A2 CE (DOM DS5-82). Dom ten posiada
poddasze użytkowe i został stworzony z myślą o cztero- lub pięcioosobowej rodzinie. W holu znalazło się miejsce na pojemną
garderobę. Idąc dalej, wchodzimy do przestronnego salonu, połączonego z jadalnią oraz kuchnią, obok której mieści się
praktyczna spiżarnia. Warto dodać, że salon wzbogacony został o przytulny kominek. Z holu można przejść na poddasze, do
łazienki oraz do gabinetu. W części gospodarczej znajduje się: jednostanowiskowy garaż i obszerne pomieszczenie
gospodarcze z wyjściem do ogrodu. W części prywatnej natomiast zaprojektowano aż cztery sypialnie.Jedna z nich posiada
własną garderobę. Oprócz tego na poddaszu mieści się łazienka, pralnia oraz ogólnodostępna garderoba.

Zobacz projekt: DA 203 A2 CE (DOM DS5-82)
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