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Wszelkie treści zamieszczone w ofercie są chronione prawem autorskim
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90, poz. 631
z późn. zm.), które przysługuje firmie Kaplusjeden. Bez zgody autora
zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk,
przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków
elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pracach
pokrewnych, bez pisemnej zgody właściciela.
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/ Domy letniskowe typu holiday cabin
/ Architektura ogrodowa

D1 / 26m2

www.mikrydomy.pl

-folder informacyjny
-projekt posadowienia
-rys. do zgłoszenia budowy
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/ Mikry_D1
/ budynek rekreacji indywidualnej

 
/Konstrukcja szkieletowa drewniana w rozstawie co 60cm.
Konstrukcja ścian / dachu - przekrój: elewacja zewnętrzna
Panel Retro 25/554  RAL 9005, łata 2,5cm w rozstawie co
50cm, dachowa powłoka paroizolacyjna DachFol ALU
110g, pełne poszycie z 0SB-3 (łączenia na krawędziaku),
krawędziak / wełna mineralna ROCKSLAB SONIC 036
150 mm, mata termoizolacyjna BAUFOL ALU 150 o gr.
1cm, łata 2,5cm w rozstawie co 50cm. Podłoga: OSB
18mm, styropian podłogowy EPS 70 50 mm, folia. Dla
klienta, który przewiduje lokalizacje łazienki instalujemy w
podłodze odpływ fi 50, dla brodzika do podłączenia rurą
elastyczną, rury PE wody oraz zostawiamy przejście
przez podłogę dla WC.
 
/Stolarka okienna zew. grafit, o wys. 210cm PCV Aluprof
pakiet dwuszybowy. Szczyty - świerk skandynawski o gr.
2cm- profil F lub C - impregnacja pokost lniany. / przykład aranżacji rzutu

pow. zabudowy - 26,67m2

/wymiary
szerokość zew. - 4.20m
długość zew. - 6.35m
wysokość zew. - 4.80m

kubatura - 75m3

szerokość wew. - 3.75m
długość wew. - 5.93m
wysokość wew. - 4.35m

/rozkład wg. koncepcji rzutu:
salon z aneksem kuch. - 19,39m2

łazienka - 2,56m2

antresola - 10,6m2

domy
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/ Mikry_D1
/ budynek rekreacji indywidualnej

/cena z montażem
38 500 brutto - vat 8%
35 420 netto

/cena zawiera:

stan surowy zamknięty

-dom w konstrukcji szkieletowej
-wiatroizolacja AL
-elewacja /dach: blacha na rąbek RAL 9005
-elewacja szczyty : drewniana okładzina 20mm
świerk skandynawski
-2x impregnacja pokostem lnianym
-obróbki z blachy stal. o-cynk RAL 9005
-stolarka okienna PCV_ kolor antracyt z
zewnątrz / wewnątrz  biały
-paroizolacja folia AL. 1cm
-drewniana podkonstrukcja pod wykończenie
ścian od wew.
-wentylacja wywiewna fi 12,5cm - 2szt.
-ocieplenie ściana/dach wełna mineralna
15cm (w W/mK): 0.045
-ocieplenie  podłoga styropian 5cm + 2cm
-podłoga oraz antresola - OSB 18mm
-odpływy brodzik, zlew + umywalka fi 50mm
-woda 2x do aneksu kuch. w podłodze fi16mm

GWARANCJA - 2 LATA

©

domy



GSPublisherEngine 0.0.100.100

23
5

16
18

5
+0.12

0.00

-0.60

poziom terenu

+0.22

+2.72

- 2020 -
WROCLAW

PR
ZE

KR
O

J 
A

A

4

/ Mikry_D1
/ budynek rekreacji indywidualnej

stan surowy zamknięty
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/ Mikry_D1
/ budynek rekreacji indywidualnej

/ rzut antresoli

/wymiary
szerokość zew. - 4.20m
długość zew. - 6.35m
wysokość zew. - 4.80m

kubatura - 75m3

szerokość wew. - 3.75m
długość wew. - 5.93m
wysokość wew. - 4.35m
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Wszelkie treści zamieszczone w ofercie są chronione
prawem autorskiM na podstawie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90, poz.
631 z późn. zm.), które przysługuje firmie Kaplusjeden.
Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści,
ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i
przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków
elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i pracach pokrewnych, bez pisemnej
zgody właściciela.

www.mikrydomy.pl

domy



GSPublisherEngine 0.0.100.100

specjalność architektoniczna

specjalność architektura krajobrazu

uwagi:
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w
budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań
branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego
producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszytskich branż. W razie niezgodności poinformować
projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

kaplusjeden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
info@ kaplusjeden.pl - 690 893 135

z siedzibą:

NIP:899 285 3832 REGON: 381 855 491

Wszelkie treści zamieszczone w ofercie są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), które przysługuje firmie Kaplusjeden. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk,

przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, bez pisemnej zgody

właściciela serwisu.
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mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak
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Trójnik kanalizacja zewnętrzna fi 110/50<90

zasilanie
inst. IE

Bloczek betonowy na stopie bet.
38 x 24 x 12 cm PREFAGBUD
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CHUDY BET.zbrojenie
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poziom terenu

Budowa budynku rekreacji idnywidualnej
/ budynku gospodarczego
o pow. zabudowy 26.67m2.

proj. posadowienia

55 bloczków fund.
2,55m3 chudy beton
ława - szer. - 24cm 2,3m3 bet.
ława bet. + bloczki fund.
wymiar zewnętrzny. 4,10x6,30m

-wykopać po obwodzie fund. na gł. 60cm
-ulożyć rury karbowane - IS, IE oraz woda eg. rys.
-po zbrojeniu wylać bet. na wys. 60cm - łącznie 3m3 bet.
-wymurować po obwodzie bloczek fund.
-wylać chudy beton wewnątrz + zlicować do wys. bloczka

1:35
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specjalność architektoniczna

specjalność architektura krajobrazu

uwagi:
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w
budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań
branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego
producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszytskich branż. W razie niezgodności poinformować
projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

kaplusjeden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
info@ kaplusjeden.pl - 690 893 135

z siedzibą:

NIP:899 285 3832 REGON: 381 855 491

Wszelkie treści zamieszczone w ofercie są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), które przysługuje firmie Kaplusjeden. Bez zgody autora zabronione jest m.in.
powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem
jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
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OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Artur Klimczak
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mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak
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specjalność architektoniczna

specjalność architektura krajobrazu

uwagi:
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w
budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań
branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego
producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszytskich branż. W razie niezgodności poinformować
projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

kaplusjeden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
info@ kaplusjeden.pl - 690 893 135

z siedzibą:

NIP:899 285 3832 REGON: 381 855 491

Wszelkie treści zamieszczone w ofercie są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), które przysługuje firmie Kaplusjeden. Bez zgody autora zabronione jest m.in.
powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem
jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
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OPRACOWAŁ:
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Deska elewacyjna świerkowa

Panel elewacyjny Retro 25/554
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specjalność architektoniczna

specjalność architektura krajobrazu

uwagi:
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w
budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań
branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego
producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszytskich branż. W razie niezgodności poinformować
projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

kaplusjeden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
info@ kaplusjeden.pl - 690 893 135

z siedzibą:

NIP:899 285 3832 REGON: 381 855 491

Wszelkie treści zamieszczone w ofercie są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), które przysługuje firmie Kaplusjeden. Bez zgody autora zabronione jest m.in.
powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem
jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
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PODPIS:

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Artur Klimczak

-NR UPR:

PODPIS:

OPRACOWAŁA:

TEMAT RYSUNKU:

mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak
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