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Oferta Biura Projektowego MTM STYL



KATALOG BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Wizualizacja projektu: SATURN

Wszelkie przedstawione projekty domów chronione  
są prawem autorskim i  należą do osób, których nazwiska 
wymienione są przy każdym z  nich. Prawa autorskie  
do opracowania plastycznego należą wyłącznie do Wydawcy. 
Powielanie i  wykorzystywanie w  jakikolwiek sposób bez 
pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Wydawca nie 
ponosi odpowiedzialności za treść reklam i  artykułów 
sponsorowanych zamieszczonych w  czasopiśmie. Oferta 
projektów zawarta w niniejszym czasopiśmie jest aktualna 
do czasu publikacji nowego wydania. Oferty zawarte 
w  poprzednich czasopismach „DOMY W  STYLU” celem 
realizacji wymagają pisemnego potwierdzenia MTM STYL. 
Projekty prezentowane w czasopiśmie nie stanowią oferty 
w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a  jedynie 
zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
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Projekty podobne
Lazur 2, Lazur 3, Akant, Kameralny

koszt materiałów  — 

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

23,5 m²

4,5 m²
5,7 m²

13,2 m²

14,2
m²

9,3 m²

2,8 m²

13,1 m²

2,3
m²

M1
88,60 m²

23,5 m²

4,5 m²
5,7 m²

13,2 m²

14,2
m²

9,3 m²

2,8 m²

13,1 m²

2,3
m²

M4
88,60 m²
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LAZUR 384,60 m² + garaż 91,20 m² + piwnica 185,30 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość w kalenicy

ilość miejsc parkingowych

Opis projektu
Lazur to niewielki budynek wielorodzinny 
o  dwóch kondygnacjach. Zaprojektowano 
w nim łącznie 4 mieszkania przeznaczone 
dla 3 – 4- osobowych rodzin o powierzchni  
88,60 m². Każdy z  lokali posiada identycz-
ny układ funkcjonalny, z trzema pokojami, 
łazienką, wc, garderobą oraz sporej wielko-
ści kuchnią z  jadalnią. W piwnicy znajdują 
się cztery garaże, komórki lokatorskie, 
kotłownia oraz dodatkowe pomieszczenia 
gospodarcze. Obiekt tego typu jest dosko-
nałą alternatywą dla rodzin pragnących 
mieszkać na zacisznym osiedlu. Klasycz-
na bryła budynku, dzięki nowoczesnej 
stylistyce elewacji uzyskała ciekawy efekt  
wizualny.

2 534,00 m³

11,14 m
4

336,00 m²

245,50 m²

91,20 m²

384,60 m²

dach dachówka, kąt nachylenia 20°
stropy żelbetowe, wylewane
ściany 3-warstwowe – pustak ceramiczny  
  + styropian

arch. Maciej Matłowski

4 mieszkania 88,6 m²

PREZENTACJA UKŁADU FUNKCJONALNEGO WYBRANYCH LOKALI MIESZKALNYCH



Projekty podobne
Lazur 3, Akant, Kameralny, Lazur

koszt materiałów

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

M1
47,00 m²6,6

m²

3,8 m²

8,7 m²

17,7 m²

10,3 m²

9,6 m² 14,6 m²

8,2 m²4,5 m²

14,0
m²

10,0 m²

25,1 m²

1,8
m²

M6
87,80 m²

6,48 m²
5,17 m²

4,32
m²

22,69 m²

M8
38,66 m²

21,11 m²

9,68 m²

11,28 m²

11,58 m²

5,37 m²9,83 m² M2
68,85 m²
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1 mieszkanie 40 m²

LAZUR 2 676,54 m² + garaż 115,82 m² + piwnica 233,85 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość

Opis projektu
Lazur 2 to budynek mieszkalny wieloro-
dzinny, podpiwniczony, o  nowoczesnej 
zwartej bryle. Na trzech kondygnacjach 
zaprojektowano dziewięć lokali mieszkal-
nych. Lokale są zróżnicowane pod wzglę-
dem powierzchni, ilości pomieszczeń 
oraz układu funkcjonalnego, w  taki spo-
sób, aby każdy mógł znaleźć mieszkanie  
odpowiednie do jego potrzeb. Znajdują 
się tam mieszkania od jednopokojowych  
do czteropokojowych. Każde mieszka-
nie posiada balkon albo taras. W  piw-
nicy zaprojektowano sześć stanowisk 
garażowych, komórki lokatorskie oraz  
pomieszczenie techniczne. Budynek został 
zaprojektowany z wysokiej jakości materia-
łów budowlanych oraz wykończeniowych.

3 287,00 m³

10,72 m

380,00 m²

284,46 m²

115,82 m²

676,54 m²

dach stropodach o konstrukcji   
  żelbetowej
stropy prefabrykowane płyty kanałowe
ściany 2-warstwowe – pustak ceramiczny

arch. Tomasz Sobieszuk

2 mieszkania 69 m² 2 mieszkania 87 m²

2 mieszkania 47 m²

ilość miejsc parkingowych 6



Projekty podobne
Akant 2, Akant 4, Kameralny, Lazur, Lazur 2, Lazur 3

koszt materiałów  — 

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

29,7 m²

5,9 m²
5,0 m²

12,1 m²

M10
52,70 m²

10,5 m²

2,0
m²

6,2 m²
4,9 m²

24,7 m² 11,8 m²

10,5 m² 8,7
m²

M20
79,30 m²

4,3 m²

10,2 m²

6,0 
m²

24,8 m²

M4
45,30 m²

6,4 m²

11,9 m² 24,0 m²

10,2 m²
8,8
m²

M19
61,30 m²
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4 mieszkania 45 m²

AKANT 1483,87 m² + garaż 360,88 m² + piwnica 163,86 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość

Opis projektu
Akant to budynek wielorodzinny, podpiw-
niczony, o  przejrzystym i  funkcjonalnym 
układzie, zaprojektowany z  myślą o  zin-
tegrowaniu potrzeb wszystkich miesz-
kańców. W  budynku na trzech kondy-
gnacjach zaprojektowano 22 mieszkania 
o  zróżnicowanej powierzchni i  różnym 
układzie funkcjonalnym (od 1-pokojowych  
do 4-pokojowych). Do każdego mieszka-
nia przylega balkon, zaś do największych 
lokali dodatkowo spory taras. W  piwnicy 
znajduje się 18 stanowisk garażowych oraz  
komórki lokatorskie. Budynek dzięki połą-
czeniu ciekawej architektury i  odpowied-
nich rozwiązań konstrukcyjnych daje gwa-
rancję dobrej inwestycji.

7 640,00 m³

11,12 m

661,10 m²

624,00 m²

360,88 m²

1483,87 m²

dach stropodach o konstrukcji   
  żelbetowej
stropy prefabrykowane płyty kanałowe
ściany 2-warstwowe – pustak ceramiczny  
  + styropian

arch. Tomasz Sobieszuk

4 mieszkania 61 m² 2 mieszkania 79 m²

2 mieszkania 53 m²

ilość miejsc parkingowych 18



Projekty podobne
Akant 4, Akant, Kameralny, Lazur, Lazur 2, Lazur 3

koszt materiałów  — 
gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

8,91 m²

10,58 m²

10,69 m²

28,14 m²

5,32 m²

M12
63,64 m²

3,62
m²

2,43
m²

11,27
m²

9,07 m²
13,30 m²

10,62 m²

42,26 m²

12,37 m²

M13
104,94 m²

7,35
m²

5,08 m²

9,36 m²

24,75 m²

M1
46,54 m²

14,46 m²

11,15 m² 11,30 m²

23,85 m²

5,67 m²

13,34
m²

M7
79,77 m²
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3 mieszkania 47 m²

AKANT 2 1116,20 m² + garaż 289,53 m² + piwnica 289,53 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość

Opis projektu
Akant 2 to wielorodzinny budynek miesz-
kalny, w  którym na czterech kondygna-
cjach zaprojektowano 14 mieszkań zróż-
nicowanych pod względem powierzchni 
i ilości pomieszczeń. Na trzech pierwszych 
kondygnacjach znajdują się mieszkania 
o  powierzchni od 46,54 m² do 79,96 m². 
Są to lokale jedno-, dwu- i  trzypokojowe. 
Na ostatnim piętrze znajdują się dwa naj-
większe mieszkania, każde o  powierzchni 
przekraczającej 100 m². Każdy z tych lokali 
posiada cztery pokoje oraz balkony (tarasy) 
z obu stron budynku. W podziemiu zapro-
jektowano 9 miejsc postojowych, kotłow-
nię oraz komórki lokatorskie. W  budynku 
znajduje się również winda. Budynek dzięki 
swoim niedużym gabarytom ma bardzo 
kameralny charakter.

5 469,23 m³

14,35 m

395,00 m²

345,28 m²

289,53 m²

1116,20 m²

dach papa termozgrzewalna,
  kąt nachylenia 2°
stropy prefabrykowane płyty kanałowe
ściany 2-warstwowe – pustak ceramiczny  
  + styropian

arch. Tomasz Sobieszuk

3 mieszkania 80 m² 1 mieszkanie 105 m²

3 mieszkania 64 m²

ilość miejsc parkingowych 9



Projekty podobne
Akant, Akant 2, Lazur, Lazur 2, Lazur 3

koszt materiałów  — 

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

M1
65,24 m²

28,59 m²

10,38 m²

11,91 m²

8,16 m²

6,20 m²

M5
73,84 m²

5,58 m²
10,55 m²

22,28 m²

10,48 m²

11,00 m²

11,73 m²

2,22
m²

26,72 m²

5,42 m²

14,11 m²

3,52
m²

M4
49,77 m²

5,58 m²

28,91 m²

10,48
m²

11,00 m²

10,06
m²

2,22
m²

M10
68,25 m²
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4 mieszkania 50 m²

KAMERALNY 2008,73 m² + garaż 583,20 m² + piwnica 583,20 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość

Opis projektu
Kameralny to reprezentacyjny obiekt 
mieszkalno-usługowy. W  budynku zapro-
jektowano 20 mieszkań zróżnicowanych 
pod względem wielkości i układu funkcjo-
nalnego: 4 mieszkania o  pow.: 49,77 m², 
8 mieszkań o pow.: 65,24 m², 6 mieszkań 
o  pow.: 68,25 m², 2 mieszkania o  pow.: 
73,84 m². Na parterze znajdują się loka-
le usługowe z  zapleczami. Każdy lokal  
posiada dużą witrynę i  wejście od czoła  
budynku. W  budynku zaprojektowa-
ny został podziemny parking (21 miejsc  
postojowych plus pomieszczenie na wóz-
ki i  rowery), winda oraz komórki lokator-
skie przypisane do każdego z  mieszkań. 
Wszystkie dostępne w ofercie mieszkania 
posiadają niestandardową wysokość do 
2,7 m, obszerne balkony lub tarasy. Projekt 
Kameralny charakteryzuje się wysokim 
standardem. W  projekcie zostały zasto-
sowane materiały budowlane wysokiej 
jakości, od sprawdzonych producentów. 
Budynek charakteryzuje się podwyższoną 
izolacyjnością akustyczną i termiczną.

10 181,00 m³

18,04 m

450,00 m²

561,32 m²

583,20 m²

2008,73 m²

dach papa - dach płaski (spadek ok 2-3%)
stropy żelbetowe, wylewane
ściany 2-warstwowe – bloczek silikatowy  
  + styropian

arch. Tomasz Sobieszuk

6 mieszkań 68 m² 2 mieszkania 74 m²

8 mieszkań 65 m²

ilość miejsc parkingowych 21
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PROJEKT 
KAMERALNY

Został wybudowany w 2013 
roku w Białymstoku. 

Inwestycja pod nazwą 
Rezydencja Piotrkowska, 

zrealizowana przez Biuro 
Projektowe MTM STYL, 

zyskała uznanie w oczach 
kapituły międzynarodowego 
konkursu „O Kryształową 

cegłę” i otrzymała I miejsce 
w kategorii: Budynki 

mieszkalno-usługowe.



Projekty podobne
Akant, Akant 2, Kameralny, Spokojny

koszt materiałów  — 

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

30,00 m²

10,60 m²

5,15 m²

M8
45,75 m²

12,01 m² 31,56 m²

5,33 m²15,69 m²

10,63
m²

1,97
m²

1,64
m²

11,34 m²

1,64
m²

M19
91,84 m²

5,89 m²

8,46
m²

17,11 m²

7,96
m²

M4
39,42 m²

5,98 m²

6,23 m²

10,88
m²

11,61 m²

2,19
m²

M6
72,66 m²

35,77 m²
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3 mieszkania 39 m²

SATURN 1378,80 m² + garaż 533,35 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość

Opis projektu
Saturn to wielorodzinny budynek miesz-
kalny, w  którym na 4 kondygnacjach 
zaprojektowano 19 mieszkań o  zróż-
nicowanej powierzchni i  różnej liczbie  
pokoi. Znajdują się tam mieszkania  
o  powierzchni od 39,42 m² do 91,84 m², 
które posiadają od dwóch do czterech 
pokoi. Każde mieszkanie posiada spory 
balkon. Mieszkania są zróżnicowane nie 
tylko pod kątem metrażu i  ilości pomiesz-
czeń, ale również pod względem kształtu 
i  układu funkcjonalnego, w  taki sposób, 
aby każdy mógł znaleźć mieszkanie w swo-
im stylu. W  podziemiu znajduje się garaż  
z  19 miejscami postojowymi, kotłownia 
oraz pomieszczenia gospodarcze. Wnętrze 
budynku prezentuje się bardzo efektownie 
i estetycznie, dzięki zastosowaniu materia-
łów budowlanych i wykończeniowych naj-
wyższej jakości. Elewacja budynku również 
odznacza się podwyższonym standardem 
wykończenia.

7 681,78 m³

13,93 m

392,91 m²

593,44 m²

533,35 m²

1378,80 m²

dach papa termozgrzewalna, 
  kąt nachylenia 2°
stropy prefabrykowane płyty kanałowe
ściany 2-warstwowe – bloczek silikatowy  
  + styropian

arch. Maciej Matłowski

4 mieszkania 73 m² 1 mieszkanie 92 m²

4 mieszkania 46 m²

ilość miejsc parkingowych 19



Projekty podobne
Akant, Akant 2, Kameralny

koszt materiałów  — 

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

30,00 m²

10,60 m²

5,15 m²

M13
45,75 m²

12,01 m² 31,56 m²

5,33 m²15,69 m²

10,63
m²

1,97
m²

1,64
m²

11,34 m²

1,64
m²

M34
91,81 m²

5,89 m²

8,46
m²

17,11 m²

7,96
m²

M4
39,42 m²

2,27
m²

10,88
m²

6,04 m²

37,27 m²

6,15 m²

11,61 m²

M19
74,22 m²
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3 mieszkania 39 m²

SPOKOJNY 4047,42 m² + garaż 1118,86 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość

Opis projektu
Spokojny to budynek wielomieszkanio-
wy, w  którym na 4 kondygnacjach zapro-
jektowano 39 mieszkań o  zróżnicowanej 
powierzchni (od 45,75 m² do 91,84 m²) 
i  różnej liczbie pokoi ( lokale dwu-, trzy 
i  czteropokojowe). Mieszkania są jasne, 
dobrze oświetlone, z  funkcjonalnie roz-
mieszczonymi pomieszczeniami. Do każ-
dego mieszkania przynależy spory bal-
kon. W podziemiu znajduje się garaż z 40 
miejscami postojowymi oraz kotłownia  
i pomieszczenia gospodarcze. Klatki scho-
dowe i  korytarze zostały wykończone 
w podwyższonym standardzie. Prezentują 
się estetycznie i  efektownie. Cały budy-
nek sprawia bardzo pozytywne wrażenie,  
zbudowany z wysokiej jakości materiałów 
budowlanych i wykończeniowych.

15 363,57 m³

13,93 m

810,00 m²

1005,82 m²

1118,86 m²

4047,42 m²

dach papa termozgrzewalna,  
  kąt nachylenia 2°
stropy żelbetowe, wylewane
ściany 2-warstwowe – bloczek silikatowy  
  + styropian

arch. Maciej Matłowski

4 mieszkania 74 m² 1 mieszkanie 92 m²

4 mieszkania 46 m²

ilość miejsc parkingowych 40



WYJĄTKOWY 
MAZURSKI
ZAKĄTEK 

Mazurskie Siedlisko 
Kruklin to ciekawe odkrycie 

i wyjątkowy punkt na 
turystycznej mapie Krainy 

Jezior. To raj dla „zbłąkanych 
wędrowców” kochających 
przyrodę, konie i dobrą 

kuchnię. Jak magnes przyciąga 
tu błoga cisza, spokój 
i wspaniała atmosfera.  

To wymarzone miejsce dla 
osób wrażliwych na piękno, 
dla których wartością jest 

wypoczynek na najwyższym 
poziomie. Odwiedzając 
Mazurskie Siedlisko 

Kruklin ma się wrażenie, 
że każdy przedmiot posiada 

duszę, został wykonany 
z sercem i smakiem.

Realizacja projektu:  CYKADA 3



Projekty podobne
Cykada 2, Cykada 4, Cykada 5, Cykada, Gościniec, 
Polana 3

koszt materiałów732 tys. zł

gabaryty działkiwg. indywidualnych ustaleń

17,3 m² 50,6 m²
22,0 m²

10,4 m² 30,0 m²
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14,3 m²

12,6 m²
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3,3
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6,0
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2,6
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3,0
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3,0
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3,0
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3,0
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5,0 m²

22,3 m²

7,8
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18,2 m² 19,8 m²

5,1 m²
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14,3 m² 14,3 m²

28,6 m²

5,6 m²

5,2 m²

4,8 m²
15,5 m²14,2 m²16,0 m²
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16,0 m²
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22,3 m²

6,0
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2,6
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19,0 m²

37,3 m²

2,9
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3,1
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3,9
m²

4,0
m²

4,9 m²

32,8 m²

11,7 m²

8,2 m²
7,4 m²

10,7 m²

10,3 m²

4,2 m²
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22,7 m²
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CYKADA 3 1120,20 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość w kalenicy

Opis projektu
Cykada 3 to urokliwy pensjonat z  podda-
szem użytkowym. Rozłożysta bryła przy-
kryta wielospadowym dachem z  licznymi 
lukarnami idealnie wkomponuje się w każ-
dy krajobraz. Tradycyjne wykończenie 
elewacji w drewnie i kamieniu oraz brązo-
wa dachówka idealnie oddają charakter 
tego budynku. Jest to projekt stworzony  
z myślą o pasjonatach chcących żyć i pra-
cować w  otoczeniu natury oraz którzy 
chcą dzielić się swoją pasją z  gośćmi.  
Część mieszkalna składa się z 18 pokoi oraz 
dwóch 2-pokojowych mieszkań do wyna-
jęcia. Pokoje na parterze przeznaczone  
są dla osób niepełnosprawnych. Część 
restauracyjno-bankietową stanowi sala 
o  powierzchni 209 m² z  oddzielnym wej-
ściem, zaplecze kuchenne, bar i  restaura-
cja. 

5 400,00 m³

9,79 m

1420,00 m²

869,50 m²

—
1120,20 m²

dach dachówka, kąt nachylenia 30° i 35°
stropy TERIVA
ściany 3-warstwowe – pustak ceramiczny

arch. Maciej Matłowski
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CYKADA 3



CYKADA
W  SERCU 
SZKOCKIEGO
RANCZA 

Szkockie Ranczo  
Wellness & Spa  

to miejsce wyjątkowe, idealnie 
wkomponowane w nizinny 

krajobraz. Wybór projektu nie 
był przypadkowy, ponieważ 
Gospodarze byli świadomi 
swoich oczekiwań; zależało 
im, aby projekt doskonale 

korespondował z otaczającym 
krajobrazem i by mógł 

z powodzeniem pełnić funkcje 
hotelowo-gastronomiczne. 
Ciekawa bryła i stylistyka,  
rozłożysty dach, olbrzymi  

potencjał wewnątrz 
zdecydowały o zakupie 

projektu Cykada.

Realizacja projektu:  CYKADA



koszt materiałów 570 tys. zł

gabaryty działki wg. indywidualnych ustaleń

Projekty podobne
Cykada 2, Cykada 3, Cykada 4, Cykada 5

18,0 m²

49,9 m² 20,7 m²

13,4 m²12,1 m²

12,3 m² 12,9 m²
1,8 m² 1,8 m²
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39,53
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CYKADA 611,50 m² + piwnica 150,20 m² 

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

powierzchnia zabudowy

powierzchnia dachu

kubatura

wysokość w kalenicy

Opis projektu
Cykada to uroczy pensjonat przywołujący  
klimat przestronnych polskich dworków.  
Jest to projekt parterowy z  poddaszem 
użytkowym i  podpiwniczony. Rozłoży-
sta bryła, tradycyjne lukarny, drewno  
i  kamień na elewacji podkreślają wyjąt-
kowy charakter budynku. Projekt bardzo 
dobrze wkomponuje się w naturalny krajo-
braz polskiej wsi, dzięki czemu jest idealny 
do prowadzenia biznesu agroturystyczne-
go. W budynku znajduje się dziesięć pokoi 
do wynajęcia. Na parterze zlokalizowano 
trzy pokoje przystosowane dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Na parterze  
zaprojektowano również salę bankietową 
na 100 osób i  spore zaplecze kuchenne.  
Na poddaszu znajduje się pozostałych sie-
dem pokoi oraz dodatkowy pokój/studio 
z aneksem kuchennym i łazienką stworzo-
ny z myślą o obsłudze obiektu. Do dyspo-
zycji gości na poddaszu znajduje się także 
50-metrowy salonik do spotkań towarzy-
skich. 

3 504,00 m³

9,31 m

850,00 m²

499,30 m²

—
611,50 m²

dach dachówka, kąt nachylenia 30° i 35°
stropy żelbetowe, wylewane
ściany 3-warstwowe – pustak ceramiczny  
  + wełna mineralna

arch. Maciej Matłowski

piwnica: 150,20 m²
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CYKADA
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BIURO PROJEKTOWE 
MTM STYL
Biuro Projektowe MTM STYL istnieje od 1993 roku. Nasze projekty to efekt pracy profesjonalistów, którzy w  oparciu  
o  wiedzę, doświadczenie i  znajomość potrzeb rynku tworzą funkcjonalne i  przemyślane w  każdym szczególe projekty.  
Doskonale wiemy jak duże są oczekiwania Inwestorów, dlatego proponowane przez nas gotowe projekty budynków miesz-
kalnych, wielorodzinnych i użytkowych, odznaczają się niebanalną stylistyką, wysoką jakością dokumentacji projektowej oraz 
dbałością o funkcjonalny układ pomieszczeń. Zaufanie, jakim obdarzyli nas budujący uplasowało MTM STYL w czołówce firm 
projektowych. 

W naszej ofercie posiadamy ponad 800 projektów gotowych:
• domy jednorodzinne
• domy dwurodzinne
• domy w zabudowie bliźniaczej
• pensjonaty
• budynki wielorodzinne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
• opis techniczny,
• rzuty poziome poszczególnych kondygnacji,
• rzut dachu,
• przekroje,
• opisy przegród,
• elewacje budynku,
• wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
• detale rozwiązań architektonicznych.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY 
• opis konstrukcyjny,
• rzuty fundamentów,
• rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji,
• wykaz drewna na więźbę dachową i jej rzut,
• wykaz stali zbrojeniowej,
•  szczegółowe rysunki detali konstrukcyjnych  

wraz z rozrysowanym zbrojeniem.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
• opis techniczny,
• niezbędne obliczenia,
• schematy instalacyjne przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
• schemat instalacji CO wraz z doborem grzejników,
• schemat i rozwinięcie instalacji gazowej,
• schemat kotłowni wraz z doborem kotła,
• schemat podłączenia wodomierza i gazomierza.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
• opis techniczny i obliczenia instalacji elektrycznej i odgromowej,
• schemat rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej,
• schemat szafki bezpiecznikowej,
• schemat tablicy bezpiecznikowej,
• schemat instalacji telefonicznej.

Zamawiając projekt MTM STYL otrzymasz rzetelny i kompletny projekt budowlany w czterech  
egzemplarzach, w skład którego wchodzą:

DODATKOWO  
DO ZAKUPIONEGO 

PROJEKTU DOŁĄCZAMY
• uprawnienia projektantów
• ocharakterystykę energetyczną budynku  
 z analizą źródeł ogrzewania

Projektując budynki wielorodzinne stawiamy przede wszystkim  
na estetykę i  nowoczesność. Nasze projekty charakteryzują duże 
przeszklenia, lekkie osłony balkonowe, głównie pastelowe kolory oraz  
wysokiej jakości materiały budowlane. Stawiamy również na efektywne 
wykończenie klatek schodowych, holi i korytarzy.

Biorąc pod uwagę różnorodne oczekiwania inwestorów w projektowa-
nych budynkach wielorodzinnych ulokowaliśmy mieszkania o zróżnico-
wanym metrażu, począwszy od jednopokojowych po czteropokojowe. 
Każde mieszkanie posiada balkon bądź loggię. W  budynkach co naj-
mniej trzykondygnacyjnych zainstalowane zostały windy, zaś w podzie-
miach znajdują się miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów systematycznie uzu-
pełniamy ofertę projektową. Starannie śledzimy panujące trendy oraz 
wsłuchujemy się w aktualne potrzeby, dzięki czemu nasze nowości pro-
jektowe stanowią dokładne odzwierciedlenie oczekiwań panujących  
na rynku. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.domywstylu.pl 
i pojawiających się tam nowości projektowych.

Rzut kondygnacji projektu: KAMERALNY

BUDOWNICTWO 
WIELORODZINNE

Wizualizacja projektu: SPOKOJNY



NASZE 
REALIZACJE
Niewątpliwym uznaniem dla naszych projektów jest fakt, iż każdy  
z naszych projektów budynków wielorodzinnych doczekał się realizacji. 
Jedną z  inwestycji jest Osiedle Enklawa w Grójcu, gdzie zrealizowano 
projekty Akant, Akant 2 i Spokojny.

Nasze biuro pochwalić się może również doświadczeniem w  realiza-
cji budynku wielorodzinnego. Projekt Kameralny naszego autorstwa  
został wybudowany w 2013 roku w Białymstoku. Inwestycja pod nazwą 
Rezydencja Piotrkowska zyskała uznanie w oczach kapituły międzynaro-
dowego konkursu „O Kryształową cegłę” i otrzymała I miejsce w kate-
gorii: Budynki mieszkalno-usługowe. 

Nasza oferta projektowa to także pensjonaty, których realizacje rozpro-
szone są po całej Polsce. Z przyjemnością wspominamy tu o pensjonacie 
Cykada w Siemianach zrealizowanym na podstawie projektu o tej samej nazwie oraz hotelu Mazurskie Siedlisko Kruklin, 
które jest realizacją projektu Cykada 3.

Projekty domów jednorodzinnych MTM STYL są również często wykorzystywane do budowy osiedli złożonych z  budynków  
jednorodzinnych. Osiedle Zielona Polana w  Rozgartach zrealizowane przez firmę Villa Complex z  przepiękna realizacją  
projektu Neptun 4.

Z  wykorzystaniem projektów MTM STYL powstały m. in., podradomskie Osiedle Gębarzów zrealizowane przez firmę  
Rosa-Invest, na podstawie projektu Lara i Lara 3, oraz Osiedle Silno i Silno 2, realizowane przez firmę SETLER Popławski Adam, 
powstaje z wykorzystaniem projektu Ambrozja 3 i Neptun 4.

Zdjęcie z realizacji projektu: NEPTUN 4 - OSIEDLE ZIELONE POLANA

Nagroda za zajęcie I miejsca w  międzynarodowym konkursie  
„O Kryształową Cegłę” dla Rezydencji Piotrkowskiej realizacji 

projektu Kameralny

KONTAKT
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w  celu 
omówienia Państwa oczekiwań. Chętnie po-
dejmiemy współpracę. Jesteśmy gotowi do do-
stosowania naszej oferty do Państwa potrzeb. 
Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości 
z Państwa strony.

Magdalena Namojlik
85 740 87 59

magdalena.namojlik@mtmstyl.pl

Ewa Tarnowska-Wrona
85 740 87 59

ewa.tarnowska@mtmstyl.pl

MARKETING:

arch. Tomasz Sobieszuk 
85 740 87 50, 

tomasz.sobieszuk@mtmstyl.pl

arch. Maciej Matłowski 
85 740 87 53, 

maciej.matlowski@mtmstyl.pl

OFERTA PROJEKTOWA:

KOSZTORYS BUDOWLANY
Do każdego z naszych projektów opracowujemy kosztorys budowlany z możliwością aktualizacji  
na dzień zakupu projektu. Kosztorys jest przygotowany w formacie, który zapewnia wgląd w koszty 
poszczególnych etapów budowy. Pozwala na wprowadzenie pewnych zmian  i dostosowanie kosztów 
do własnych potrzeb oraz umożliwia stworzenie harmonogramu prac. 

PROJEKT INDYWIDUALNY
Nasze biuro projektuje na indywidualne zamówienie zarówno domy mieszkalne jednorodzinne,  
jak i budynki wielorodzinne oraz użyteczności publicznej. Każdy projekt powstaje w ścisłej współpra-
cy pomiędzy Inwestorem, a architektem oraz przedstawicielami poszczególnych branż (konstruktor,  
instalator, elektryk). Zapewniamy stały kontakt z architektem na każdym etapie prac projektowych 
oraz w ciągu realizacji całej inwestycji. 

BEZPŁATNA WSTĘPNA ANALIZA DZIAŁKI, WARUNKÓW ZABUDOWY  
I KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Architekci MTM STYL posiadają olbrzymie doświadczenie w zakresie obsługi inwestorskiej. Służymy 
bezpłatną pomocą w zakresie analizy działki pod kątem jej wielkości, usytuowania względem stron 
świata oraz w stosunku do warunków zabudowy wynikających z Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Oferujemy 
bezpłatne opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z doborem projektów.

MATERIAŁY GRAFICZNE, WIZUALIZACJE OSIEDLI  
I WSPARCIE REKLAMOWE
Nasza pracownia przygotowuje pełny pakiet promocyjny do danego projektu. Istnieje możliwość  
udostępnienia materiałów graficznych do prezentacji projektu na stronie internetowej oraz w materia-
łach drukowanych. Do celów reklamowych udostępniamy:
• wizualizacje zewnętrzne (minimum 2 sztuki),
• wizualizacje wnętrz (do wybranych projektów),
• rzuty kondygnacji,
• przekrój,
• widoki elewacji.

W ramach wzajemnej współpracy jesteśmy w stanie przygotować wizualizację osiedla do celów rekla-
mowych. Wizualizacje opracowywane są w najwyższej jakości. Doskonale nadają się do wykorzystania 
w internecie, ulotkach oraz większych formatach reklamowych.

Służymy wsparciem reklamowo-promocyjnym na prowadzonych przez nas serwisach internetowych 
oraz kanałach social media.

Wizualizacja osiedla z wykorzystaniem projektu: CYPRYS 2

DODATKOWA
OFERTA
MTM STYL




