KAWKA 5

seria projektów

KAWKA

tradycyjna osobowość, nowoczesny temperament, energooszczędne rozwiązania.

Projekty z serii KAWKA to małe, proste i funkcjonalne domy, które zostały przygotowane
w dwóch stylach: nowoczesnym i tradycyjnym. Dzięki zwartej bryle z dwuspadowym
dachem dom zajmuje niewiele miejsca i idealnie mieści się na działce, a jednocześnie oferuje dużo powierzchni użytkowej wewnątrz.
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Projekty z serii KAWKA występują w zestawieniach: z garażem
jednostanowiskowym, dwustanowiskowym i bez garażu.
Przy podobnym układzie funkcjonalnym wnętrz poszczególne wersje posiadają charakterystyczne elementy:
Wersja nowoczesna (KAWKA 2, KAWKA 4) posiada przeszklenie od strony tarasu doświetlające również antresolę.
Elewacje wykończone są klinkierem i drewnianą szalówką,
która dodaje prestiżu i elegancji.
Dom w wersji tradycyjnej (KAWKA, KAWKA 3, KAWKA 5) posiada duże zadaszenie tarasu, mogące pomieścić stół jadalniany. Użycie drewna w elewacjach „ociepla” wizualnie dom
i tworzy wrażenie bardziej przytulnego.
Projekty z dwustanowiskowym garażem (KAWKA 3, KAWKA 4) posiadają dodatkowy atut w postaci usytuowanego
nad garażem tarasu, dostępnego z sypialni.
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Wszystkie domy z serii KAWKA zostały zaprojektowane jako energooszczędne. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym
i materiałowym zapotrzebowanie na ciepło
jest niewielkie, a system solarny zapewni ciepłą
wodę użytkową przez większość roku – za darmo.
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W skład projektu wchodzi również projekt systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
– rekuperacji. Zapewnia ona komfort użytkowania
przez odpowiednie wentylowanie pomieszczeń
i dostarczanie świeżego powietrza, jak również
zmniejszy straty ciepła powstające przy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.
Domy KAWKA to połączenie tradycyjnej bryły
domu z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Każdy z nich to idealne rozwiązanie dla
4-osobowej rodziny, pragnącej mieszkać tanio
i komfortowo.
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