
Zbuduj z nami najpięknieszy 
dom jednorodzinny w Polsce

Projekt powstał na osiedle mieszczące się na działce 
leśnej, które dedykowane było miłośnikom sportów powietrznych,
stąd nawiązanie ksztaltem domu do śmigła samolotowego.

Projekt na wąską działkę z wejściem od południa, 
ze ślepą ścianą północną, która zostala dosunięta 
możliwie blisko granicy działki. Wyróżnia go 
dodatkowo duża pracownia z własnym tarasem, 
która umożliwa właścicielowi spokojną pracę.

Projekt rozłożystego domu usytuowanego na ogromnej 
zalesionej działce, którego właściciele są pasjonatami 
malarstwa i dla ich wspaniałej kolekcji zostały zaprojektowane 
specjalnie wyeksponowane miejsca.

Projekt nowoczesnego domu, położonego nad rzeką w eleganckiej, modernistycznej dzielnicy, w którym 
na dachu został zaprojektowany widokowy taras, aby można w pełni korzystać z atrakcyjnego położenia.

Realizacja tego projektu zdobyła w 2015 roku największą 
liczbę głosów w internetowym konkursie na portalu 
bryła. pl na najpiękniejszy dom jednorodzinny w Polsce. Głównym życzeniem inwestora, który realizował 
już swój trzeci dom, było to, aby oprócz gwarancji energooszczędności, budynek w maksymalnym stopniu 
zapewniał poczucie prywatności mieszkańców. Ten efekt udało sie uzyskać poprzez zastosowanie 
niewielkich okien od części frontowej. Niestandardowy, czarny dach z obu stron schodzi aż do podłoża, 
co dodatkowo wzmacnia poczucie intymności. Natomiast od ogrodu w pomieszczeniach najczęściej 
użytkowanych przez domowników, dom otwiera się dużymi przeszkleniami na obszerny taras.

Pierwszym założeniem Inwestorów był 
energooszczędny dom w stylu dworkowym, 
jednak plan zagospodarowania ograniczał 
geometrię dachu do dwuspadowego. 
Stąd powstał pomysł na dom bardziej 
nowoczesny. 

Dużą rolę miały w nim odgrywać mocno wyróżnione poziome elementy tarasów, gzymsów i zadaszeń. 
W centralnym miejscu domu przewidziano przestronny salon, także wchodząc do domu widać przez duże 
przeszklenia ogród. Dom został wyposażony w sporą ilość pomieszczeń pomocniczych, jak garderoby, 
pomieszczenia techniczne, pralnia i spiżarnia. 

Projektujemy obiekty dla biznesu takie jak np. restauracje, pensjonaty, warsztaty samochodowe oraz 
inne obiekty usługowe w dowolnym stylu architektonicznym dopasowane, do potrzeb inwestycyjnych.

...oraz inne projekty domów „szyte na miarę”...

Projektujemy również domy dla developerów
szukających wyróżniających się rozwiązań architektonicznych i przestrzennych.

Projektujemy też bardziej typowe rowiązania na małe i duże założenia deweloperskie.


