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Artyku  promocyjny

Najcz stsze pytanie, jakie zadaj  sobie osoby ma-

rz ce o w asnym domu, brzmi: jak niedrogo i so-

lidnie wybudowa  dom, który b dzie elegancki, 

przestronny, o nowoczesnej architekturze i trwa y. 

A jednocze nie, jak to zrobi , eby si  przy tym 

nie przepracowa  fizycznie i jeszcze wytrzyma  to 

psychicznie. Odpowiedzi  na te potrzeby sta a si

najnowsza seria projektowa Budimex Danwood, 

której za o enia to: maksymalna przestrze  przy 

minimalnej cenie i w jak najkrótszym czasie.

Nowa linia domów marki DAN-WOOD HOUSE 

nosi nazw  LIVING. S  to – tak jak inne projekty 

tej firmy – domy gotowe, wznoszone w systemie 

drewnianej konstrukcji szkieletowej. Tym razem 

projektanci Budimex Danwood postanowili 

wyj  naprzeciw potrzebom osób maj cych ogra-

niczone bud ety na inwestycj , ale mimo to zde-

cydowanych na samodzielne zamieszkanie 

z dala od ha a liwych centrów miast.

Ascetyczna walka o cen

Domy LIVING to po czenie otwartych przestrze-

ni, ascetycznej architektury oraz praktycznej funk-

cjonalno ci. Zaprojektowane zosta y tak, aby mak-

symalnie wykorzysta  budulec. Projekty te s  jed-

nocze nie zgodne z nowoczesnymi trendami w ar-

chitekturze, nadchodz cymi do Polski z Europy 

Zachodniej, które charakteryzuj  si  oszcz dno-

ci  zdobie  i detali. Dzi ki temu ograniczono 

koszty produkcji, a klientom zaoferowano cen  od 

1821 z  za m2 w stanie deweloperskim. 

„Tworz c seri  LIVING wychodzimy naprze-

ciw potrzebom osób posiadaj cych stosunkowo 

niewielkie i w skie dzia ki. Projekty pozwalaj

na zbudowanie domu o powierzchni od 99 m2

ju  na 500 metrach” – informuje producent. To 

kolejna pozytywna wiadomo  dla potencjalnych 

klientów, którzy jeszcze nie maj  w asnego grun-

tu, poniewa  mog  oni kupi  mniejsz  dzia k  za 

mniejsze pieni dze.

Precyzyjnie planowany komfort

Budimex Danwood tworz c projekty domów 

LIVING postawi  na otwarte przestrzenie – szcze-

gólnie w cz ci parterowej, przeznaczonej na 

cele wypoczynkowe i rodzinne. Salony i jadalnie 

tworz  przestronn  cz  dzienn  z du ymi 

oknami tarasowymi, dzi ki którym wn trza s

roz wietlone i bardziej wyraziste. 

Równie  pomieszczenia na pi trze s  rozplano-

wane z my l  o komforcie mieszka ców. W zale -

no ci od wybranego projektu mog  to by  dwie lub 

trzy sypialnie oraz azienka o powierzchni od 5,5 

do 7 m2. W ramach serii LIVING oferowane s

domy pó tora- i dwukondygnacyjne o powierzchni 

od 99 do 150 m2. Jest tu wi c szeroki wybór mo li-

wo ci, zarówno dla m odych osób zastanawiaj -

cych si  nad kupnem swojego pierwszego miejsca 

do mieszkania, jak te  dla rodziców z dzie mi, któ-

rzy chc  wreszcie poczu  swobod , wygod  i prze-

strze . Mog  oni zamieszka  w domu otwartym na 

przestrze  ogrodu i gotowym na zorganizowanie 

przyj cia dla przyjació  czy ca ej rodziny.

Mniej potrzeb energetycznych, mniej wydatków

Tak jak wspomniano wy ej, nowa oferta dostoso-

wana jest do oczekiwa  klientów, którzy szukaj

nowoczesnych i komfortowych domów o wyso-

kiej jako ci, ale jednocze nie – z uwagi na bie -

c  sytuacj  rynkow  – s  zainteresowani maksy-

malnym obni eniem kosztów inwestycji oraz co-

dziennych kosztów eksploatacyjnych. „Nasze 

domy s  energooszcz dne. ciany, dach, jak rów-

nie  pod oga cechuj  si  wyj tkowo niskim 

wspó czynnikiem przenikania ciep a. A to ozna-

cza, e dom nie wych adza si  szybko w zimie, 

wi c koszty ogrzewania zdecydowanie spadaj ”

 – mówi  przedstawiciele Budimex Danwood. 

Koszty u ytkowania domu s  mniejsze ni

w standardowym budownictwie jednorodzin-

nym, a koszt wybudowania jest ni szy ni  cena 

zakupu du o mniejszego mieszkania w bloku.

Nowa seria projektowa wykorzystuje 13-letnie 

do wiadczenia firmy Budimex Danwood, która 

ju  od 1996 roku produkuje w Bielsku Podlaskim 

domy dla klientów nie tylko z Polski, ale te

z Niemiec, Austrii oraz Wysp Brytyjskich. 

Koncepcja domów LIVING opiera si  na nowo-

czesnych technologiach i najwy szej jako ci ma-

teria ach, jakie s  wykorzystywane przy produk-

cji i monta u jednorodzinnych budynków z serii 

CITY oraz eleganckich rezydencji, oferowanych 

w linii projektowej VISION. Firma udziela 30-let-

niej gwarancji na konstrukcj  wszystkich wybu-

dowanych domów.

Elewacja dla oka, wn trza dla ducha

Zachowuj c konsekwentnie surow  i prost

architektur  nowych projektów, Budimex 

Danwood zadba  o to, aby domy cieszy y oko 

i wyró nia y si  w ród innych budynków, stoj -

cych w okolicy naszej dzia ki. Uda o si  to osi -

gn  dzi ki odwa nej kolorystyce elewacji, gdzie 

czerwie  tynku mo e przeplata  si  z jasn , na-

turaln  szalówk . Atrakcyjnie prezentuj ca si

szalówka na elewacji (oferowana w standardzie) 

spotyka si  z du ym zainteresowaniem poten-

cjalnych klientów. 

S  oni te  bardzo pozytywnie zaskoczeni du-

ymi przeszkleniami oraz funkcjonalnym uk a-

dem pomieszcze . Mieszka cy pragn cy podkre-

li  swoj  indywidualno  maj  ogromne pole do 

popisu wewn trz domu. Ka da cianka mo e by

wykorzystana na wewn trzne ornamenty i ozdo-

by lub stanowi  miejsce do zamontowania na-

strojowego o wietlenia. Dzi ki samym mieszka -

com projekt LIVING mo e przeobrazi  si  w dom 

z dusz  – wspaniale wyko czony, przytulny, cie-

p y i przyjazny. 

Cechy domów z serii LIVING

Cena od 1 821 z  za m2 w stanie deweloperskim

Prosta i nowoczesna architektura

Funkcjonalny rozk ad pomieszcze

Niski wspó czynnik przenikania ciep a – dla 

cian zewn trznych U=0,18 W/(m2K), dla dachu 

U=0,20 W/(m2K)

Mo liwo  zbudowania domu na ma ej i w -

skiej dzia ce ju  o powierzchni 500 m2

30-letnia gwarancja producenta na konstrukcj

Bardzo krótki czas budowy

W latach 1996-2009 do domów 

Budimex Danwood wprowadzi o si  ju

ponad 2200 rodzin!

LIVING: nowy pomys  na 

przestronny i oszcz dny dom




