
Stworzenie komfortowej przestrzeni mieszkal-

nej dla 5-6-osobowej rodziny na niewielkiej

(ok. 120 m2) powierzchni to trudne zadanie.

Wybierajàc taki wariant, trzeba liczyç si´

z pewnymi kompromisami, których wprowa-

dzenie mo˝e byç niezb´dne. Na pewno warto

wybieraç domy z poddaszem u˝ytkowym,

gdzie funkcje nocna i dzienna znajdujà si´

na dwóch kondygnacjach.

Pik to dom, który zosta∏ zaprojektowany z myÊlà

o czteroosobowej rodzinie, ale po wprowadze-

niu niewielkich zmian mo˝e w nim zamieszkaç

nawet szeÊç osób. Te zmiany to nic innego, jak

wspomniane wczeÊniej kompromisowe rozwià-

zania – jeden pokój na poddaszu dzieliç b´dzie

dwójka dzieci. Niekoniecznie musi to stanowiç

problem. JeÊli dzieci sà w ró˝nym wieku, to

m∏odsze mo˝na umieÊciç w jednym pokoju,

a starsze b´dzie mia∏o do dyspozycji swój w∏a-

sny. W przypadku niewielkich domów, takich

do 120 m2, raczej nie da si´ zaprojektowaç pi´-

ciu sypialni na poddaszu. Powód? B´dà one

ma∏e, co nie jest zbyt wygodnym rozwiàzaniem.

Du˝o lepiej jest zdecydowaç si´ na umieszcze-

nie w jednej sypialni dwójki dzieci. W projekcie

Pik pokoje zlokalizowane na poddaszu majà

ca∏kiem du˝à powierzchni´. Na 15 m2 bez

wi´kszego problemu mo˝na zmieÊciç dwa ∏ó˝-

ka i wszystkim wcià˝ b´dzie wygodnie.

Inne rozwiàzanie to zmiana przeznaczania nie-

których pomieszczeƒ. Sypialni´ rodziców prze-

nosimy do pokoju 10-metrowego (6), a w to

miejsce dwójk´ dzieci, które ∏àcznie – po rezy-

gnacji z garderoby – b´dà mia∏y do dyspozycji

ponad 20 m2. Na takiej powierzchni mo˝na ju˝

bez problemu zrobiç dwa wygodne pokoje. 
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projekt: PIK
dom zaprojektowa∏: arch. Maciej MAT¸OWSKI,

Pracownia MTM Styl

powierzchnia u˝ytkowa: 121,3 m2 + gara˝: 18,5 m2

powierzchnia zabudowy: 121,7 m2

kubatura: 683,0 m3

wysokoÊç do kalenicy: 8,7 m

minimalne wymiary dzia∏ki: 21,3 x 19,8 m

Elegancki charakter otwartej

na salon, hol i gabinet kuchni pod-

kreÊlajà ciemne barwy – zabudo-

wa wykonana z mahoniowego

drewna, lekko wybarwionego

na wengé, oraz czarne elementy

w postaci bazaltu na blatach robo-

czych czy pod∏odze. Umownà gra-

nic´ mi´dzy kuchnià a salonem

stanowi kubistyczny bar. Otwarte

przestrzenie, bez zb´dnej iloÊci

Êcian i korytarzy, sprawià, ˝e na-

wet niedu˝a powierzchnia b´dzie

wydawa∏a si´ optycznie wi´ksza.

PARTER: 81,9 m2

1. wiatro∏ap – 1,8 m2

2. hol – 3,0 m2

3. kuchnia – 11,3 m2

4. salon – 19,5 m2

5. pokój – 10,5 m2

6. korytarz – 10,4 m2

7. w.c. – 1,7 m2

8. pom. gosp. – 5,2 m2

9. gara˝ – 18,5 m2

PODDASZE: 58,0 m2

1. hol – 5,7 m2

2. sypialnia – 17,3 m2

3. garderoba – 3,1 m2

4. pokój – 15,2 m2

5. ∏azienka – 6,4 m2

6. pokój – 10,3 m2

Proj. wn´trza: arch. Jaros∏aw Joƒczyk, 
arch. Monika W∏odarczyk

PROPOZYCJA III

Z MYÂLÑ O 5-6-OSOBOWEJ 
RODZINIE
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