THE COZY BOX
96,66 m2

GYVENAMAS PLOTAS
BENDRAS PLOTAS

197,31 m2

AUKŠTŲ SKAIČIUS

1

STOGO PASVIRIMAS

1.4 °
270.22 m 2

UŽSTATYMO PLOTAS
NAMO ILGIS

24.07 m

NAMO PLOTIS

24.01 m

NAMO AUKŠTIS
KAINA

5.50 m
€ 2.928

€ 2.420

PRIVALUMAI
NAMO PROJEKTAS THE COZY BOX

Vertinate kokybę, komfortą ir prabangą? Tuomet šis modernus namo projektas yra skirtas Jums. „THE
COZY BOX“ – bene geriausias pasirinkimas šeimininkams, kurie siekia gyventi tvarkoje, nenori
namuose chaoso, vengia rankioti po visą namą išmėtytus vaiko žaislus ar nelygintus skalbinius.
Kartotinis namo projektas leis sumažinti projektavimo išlaidas, o klientų atsiliepimai padės priimti
tinkamiausią sprendimą pasirenkant būsto formą. Modernus namo projektas leis racionaliai planuoti
statybų trukmę ir kaštus. A plius energetinio naudingumo klasės, vieno aukšto namo projektas
patogus tiems, kas siekia savo namus turėti greitai, nori efektyviai išnaudoti erdvę. Racionaliai
suplanuota 197,31 kv. metrų erdvė ( 96,66 kv. metrų gyvenamojo ploto) puikiai tiks keturių - penkių
asmenų šeimai. Jaukus šeimininkų miegamasis ( 16,01 kv. metrų), du vaikų kambariai ( 12,38 bei
12,35 kv. metrų). Darbo kambarys ( 10,86 kv, metrų) labai svarbus tiems, kurie dirba iš namų, kuria
verslą, tad tenka padirbėti neskaičiuojant valandų. Numatyti du sanitariniai mazgai bei atskira – 3,25
kv. metrų erdvė skalbyklai, kad namuose kiekvienas daiktas, drabužis turėtų sau skirtą vietą. Šiame

name, svečius priiminėti galės jaukioje 45,09 kv. metrų svetainėje, kuri ribojasi su virtuve. Iš jos
galima patekti į kiemą.
Modernūs namų projektai padeda įsirengti išskirtinius namus. O būtent šis – dizainerių gerai
apgalvotas. Yra garažas šeimos automobiliui. Tai yra šiuolaikiškas ir modernus pasirinkimas, juolab,
kad modernūs vieno aukšto namų projektai populiarėja visame pasaulyje. Vieno aukšto namų
projektai, griauna visuomenėje gyvuojantį mitą, jog statybų procesas trunka ilgai, reikalauja
milžiniškų kaštų.

1 AUKŠTAS
101 TAMBŪRAS
102 HOLAS - KORIDORIUS
103 SANDĖLIUKAS

8.20m2
15.86 m2
3.51 m2

104 SVETAINĖ - VIRTUVĖ
105 KATILINĖ
106 DARBO KAMBARYS
107KORIDORIUS

45.09 m2
6.63 m2
10.84 m2
7.55 m2
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108 VAIKO KAMBARYS

12.38 m

109 VAIKO KAMBARYS

12.35m2

110 TĖVŲ MIEGAMASIS

16.01m

111 DRABUŽINĖ

5.57 m2

112 SAN. MAZGAS

6.67 m2

113 SKALBYKLA

3.25 m2

114 SAN. MAZGAS

5.42 m2
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115 GARAŽAS

37.98 m2

VISO:

197.31m2

3D PLANAS

