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W statystykach sprzedaży projektów domów bezapelacyjnie królują domy z użytkowym poddaszem. Istnieje jednak
wyraźny trend, który wskazuje na powrót do łask domów
z pełnymi kondygnacjami. Po latach „niełaski” powraca
w wielkim stylu dom piętrowy. Willa XXI wieku nie ma nic
wspólnego z szarą, gigantyczną „kostką”, która jest traktowana jako „straszydło” z minionej epoki. Współczesny budynek
z płaskim dachem może mieć ciekawą bryłę, funkcjonalny
układ wewnętrzny i niebanalne, nowoczesne elewacje. Projekty tego typu są obecnie poszukiwane przez inwestorów
„znudzonych” tradycyjnymi domami, którzy marzą o czymś
oryginalnym.
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Projekt Cyprys 3

dom z okładki

niebanalny i dynamiczny

� Idea
Reprezentacyjny, nowoczesny, a jednocześnie niewielki. Alternatywa projektowa dla osób poszukujących rozwiązań wychodzących poza „utarte schematy”. Ten elegancki dwukondygnacyjny dom doskonale nadaje się do realizacji na niewielkich miejskich działkach. Brak skosów na
piętrze pozwala na pełnowartościowe wykorzystanie dostępnej powierzchni i zaaranżowanie
komfortowego wnętrza na obu kondygnacjach. Projekt intryguje elegancką bryłą. Geometryczne podziały, gzymsy, wykusz i zestawienie drewna kontrastującego z kamienną okładziną
w elewacji dodatkowo uatrakcyjniają kompozycję budynku.

Dom, którego wygląd przywodzi na myśl kraje
śródziemnomorskie, może być nie tylko świadectwem
umiłowania wakacji nad ciepłym morzem, ale również
aprobaty dla piękna ukrytego w prostych formach, ciepłych
kolorach i harmonijnym wyglądzie. Istotnym wyznacznikiem
stylu śródziemnomorskiego jest harmonijny związek
prostoty i naturalności z elegancją, która wyraża się m.in.
użyciem szlachetnych, wysokiej jakości materiałów (kamień,
ceramika, drewno). Projekty domów charakteryzują się
prostą, a przy tym oryginalną bryłą, przykrytą dachem
o niewielkim kącie nachylenia i niezwykle często –
niebanalną kolorystyką elewacji w odcieniach żółci,
pomarańczu lub czerwieni.

Dowiedz się więcej i odbierz rabat:

www.domowy.pl
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� Funkcjonalność
Program funkcjonalny odznacza się troską o zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Strefa dzienna
to salon, otwarta kuchnia, łazienka i dodatkowy pokój mogący pełnić funkcję gabinetu. Praktycznym rozwiązaniem jest również pomieszczenie gospodarcze z wejściem od strony ogrodu.
Na piętrze zaplanowano trzy sypialnie, łazienkę i praktyczną garderobę. Największa z sypialni
została też zaopatrzona w wejście na przestronny taras.

� Przyjazne wnętrza
Kuchnia otwarta na salon, a ten z kolei pozwalający płynnie przejść na taras i do ogrodu
sprawiają, że wnętrza ciekawie otwierają się na otoczenie domu. W sypialni króluje minimalizm,
podkreślony ciepłem drewnianych elementów i oszczędnym oświetleniem. Łazienka stwarza
wygodną przestrzeń, idealną do relaksu i zapewniającą przyjemne poranki.
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