Proiecte de case

Casă din Sânpetru
Cu o suprafața construită desfășurată de 460
mp, din care 373 mp utili, această casă cu aspect contemporan este realizată pe o structură din beton armat închis cu zidărie, având pereții exteriori placați cu piatră naturală.
Parterul include living cu dinning, cu ieșire
pe o terasă exterioară acoperită, bucătărie,
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birou, garaj cu acces în vestibul, baie, camera
tehnică, spațiu de depozitare, casa scării.
La etaj se află două dormitoare, din care
unul este matrimonial, ambele cu baie și
dressing proprii, la care se adaugă trei dormitoare cu o baie comună. Dormitorul matrimonial și alte două dormitoare au ieșiri pe
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terase. Baia dormitorului matrimonial este
dotată cu saună.
În exteriorul clădirii sunt prevăzute piscina
și un foișor cu spațiu de pregătire/servire a
mesei și baie proprie. La subsol se află camera tehnică a piscinei și un spațiu de depozitare tip cramă.
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Dimensiuni și detalii
Suprafață utilă: ...................................................................373 mp
Suprafață construită desfășurată: ............................460 mp
Dimensiunile clădirii (L x l): ......................21.50 m x 16.00m
Înălțimea clădirii: .....................................................................11 m
Înclinație acoperiș: .........................................................25 grade
Suprafață acoperiș: .........................................................290 mp
număr terase parter: .....................................................................1
Parter
vestibul: ..............................................................................11,13 mp
cameră tehnică: ...............................................................6,08 mp
baie 1: .......................................................................................4,6 mp
birou: ....................................................................................11,51 mp
garaj: ....................................................................................40,61 mp
living + dinning: .............................................................58,55 mp
bucătărie: ..........................................................................15,43 mp
cămară: ..................................................................................7,36 mp
casa scării: ............................................................................9,32 mp
foișor: ...................................................................................47,81 mp
baie 2: ....................................................................................3,68 mp
Etaj
hol: ........................................................................................12,66 mp
dormitor matrimonial: .................................................22,11 mp
dressing matrimonial: ....................................................8,71 mp
baie matrimonială: ........................................................12,17 mp
dormitor 1: ........................................................................18,81 mp
dressing: .............................................................................. 4,98 mp
baie 1: .....................................................................................6,19 mp
baie 2: ....................................................................................6,53 mp
dormitor 2: .......................................................................12,91 mp
dormitor 3: .........................................................................15,19 mp
dormitor 4: ........................................................................15,19 mp

Plan ETAJ

Subsol
Scară: .....................................................................................4,66 mp
spațiu depozitare: ..........................................................12,17 mp
cameră tehnică piscină: ................................................4,71 mp
Citiți în pagina următoare estimarea informativă
privind costurile de edificare.
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