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� Oczekujemy więcej
Planując budowę staramy się przewidzieć jak najwięcej, analizujemy różne rozwiązania 
funkcjonalne naszego przyszłego domu i porównujemy je z ofertami projektantów. Nie boimy 
się oczekiwać, że znajdziemy wśród nich projekt stworzony z myślą o rodzinie takiej jak nasza, 
który stawi czoła naszym wymaganiom, a może nawet je przerośnie. Jesteśmy świadomi 
własnych potrzeb i spodziewamy się, że autorzy projektów im sprostają. Wyższa świadomość 
inwestorów na tym polu powoduje, że projektanci przykładają coraz większą wagę do 
funkcjonalności domów, projektując przy tym budynki, których koszty budowy i późniejszej 
eksploatacji będą nieduże.

Przykładem projektu odpowiadającego potrzebom współczesnej rodziny jest Ariel, 
autorstwa pracowni MTM STYL. W każdym szczególe tego domu dostrzegamy celo-
wość, nawet najmniejszy detal znalazł się tam z ważnego powodu. Wyraźnie widać, że 
intencją autora było stworzenie domu przeznaczonego dla czteroosobowej rodziny, 
która ceni sobie wspólne, rodzinne chwile, ale pozwala domownikom na prywatność, 
kiedy tylko tego potrzebują.

� Myślimy perspektywicznie
Budując dom rozważamy więcej niż tylko bezpośredni koszt inwestycji. Rosnące ceny energii 
elektrycznej i wody powodują, że w swoich planach wybiegamy coraz bardziej w przyszłość. 
Przewidujemy koszty eksploatacji budynku i zwracamy uwagę by były jak najniższe. Ariel, jako 
prosty dom parterowy, idealnie odpowiada takim oczekiwaniom. Brak zbędnych załamań 
pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń oraz zapewnia możliwie najniższe koszty ogrze-
wania. Wygoda użytkowania to istotny element wymarzonego domu, autorzy prezentowanego 
projektu zadbali o to, by każdy przyszły domownik czuł się komfortowo, a utrzymanie porządku nie 
stanowiło wyzwania. Rozmieszczenie pomieszczeń sprzyja atmosferze relaksu w strefie dziennej, 
dając możliwość praktycznego rozlokowania domowych sprzętów. 

Ariel 
Funkcjonalność w każdym kącieDom z okładki 

idealnie dopasowany

Wybór projektu domu to jedna z najważniejszych 
decyzji, jakie stoją przed inwestorem. Jest to pierwszy 
etap, który należy pokonać na drodze do realizacji 
marzeń o własnych czterech kątach. Ta decyzja niesie 
za sobą szereg następstw, ponieważ to, jaki projekt 
wybierzemy, definiuje przebieg późniejszych prac 
budowlanych, a w dalszej perspektywie również 
komfort życia przyszłych domowników. Obecnie 
można zaobserwować pewien trend wśród inwestorów 
indywidualnych, którzy dokładnie planują każdy etap 
budowy, realnie oceniają swoje możliwości finansowe, 
a przy wyborze projektu konfrontują je z wymaganiami 
swojej rodziny. Dom budowany z uwzględnieniem tych 
wszystkich aspektów to dom idealnie dopasowany – 
odpowiadający indywidualnym potrzebom wszystkich 
członków rodziny.
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