
 

  

 

DĄBROWSKIEJ 
ZAMIESZKAJ W BOJSZOWACH 



 

 

 

 

  

… 

ściany i kominy zostały 

wymurowane z 

5980 
pustaków ceramicznych 

… 

w sumie ułożyliśmy 

w szalunkach 

111 
m3 mieszanki 

betonowej 

… 

do wykonania obróbek 

blacharskich zużyliśmy 

180 
kg blachy aluminiowej 

firmy Prefa 
 

… 

do wybudowaniu obu 

budynków użyliśmy 

11,7 
m3 drewna 

konstrukcyjnego 

… 

na dachach  

ułożyliśmy 

2770 
dachówek i kształtek 

ceramicznych 

… 

w elementach 

żelbetowych jest 

8060 
kg stali zbrojeniowej 

Dąbrowskiej to kolejna po Pancerniaków kameralna 

inwestycja  przygotowana przez firmę Passiva. 

Inwestycja składa się z dwóch budynków 

jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 

stykających się ze sobą garażami, które 

umiejscowione zostały poza główną bryłą budynku. 

Oba lokale są lustrzanym odbiciem. Ponad 110-

metrowy segment składa się z widnego salonu 

połączonego z kuchnią, wydzielonej spiżarki, 

przestronnej łazienki, wiatrołapu, pomieszczenia 

technicznego i dużego garażu. Na poddaszu 

w zależności od wariantu zlokalizowane są dwie lub 

trzy sypialnie, garderoba oraz druga, mniejsza 

łazienka. Do każdego z budynków przynależy ponad 

250-metrowy wydzielony, prywatny ogród oraz 

utwardzone miejsce postojowe przy budynku. 

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów 

oraz wdrożeniu nowoczesnych i energooszczędnych 

rozwiązań, budynki zrealizowano jako tanie 

w eksploatacji. W obu budynkach zastosowano 

szczelny montaż okien z pakietem trzyszybowym, 

segmentowe bramy garażowe, rolety zewnętrzne 

sterowane elektronicznie, wentylację hybrydową 

higrosterowaną, elektryczne grzejniki akumulacyjne 

pracujące w nocnej, tańszej taryfie, 20-

centymetrową izolację termiczną na ścianach 

i podłodze oraz 30-centymetrową izolację dachu 

skośnego.  

Inwestycja zlokalizowana jest w Bojszowach 

w odległości 13 km od centrum Tychów oraz 30 km 

od centrum Katowic. Domy położone są 

w spokojnym i przyjaznym otoczeniu zabudowy 

jednorodzinnej. Najbliższe sklepy spożywcze są 

oddalone o 600 m, a przystanek autobusowy 

MZK Tychy o 800 m. W promieniu ok. 1,5 km 

znajdują się: żłobek, przedszkole, szkoła 

podstawowa, biblioteka, apteka, gminny zakład 

opieki zdrowotnej, kościół, supermarkety Lewiatan, 

Dino, paczkomaty, tereny rekreacyjne, stajnia, hala 

sportowa oraz stadion. Do centrum handlowego 

Gemini Park (130 sklepów, fitness klub, food court, 

kino), Kompleksu Paprocany oraz nowoczesnego 

Parku Wodnego w Tychach dojedziemy w niecałe 

15 minut. 

Czy wiesz że… 



 

 

 

 

BUDYNEK 1A 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Nr Pomieszczenie Powierzchnia 

Parter 

01 Wiatrołap 2,97 m2 

02 Pomieszczenie tech. 3,70 m2 

03 Salon 27,11 m2 

04 Kuchnia 7,11 m2 

05 Łazienka 6,15 m2 

06 Schowek 0,96 m2 

07 Garaż 24,03 m2 

Łącznie: 72,03 m2 

 

 

 

BUDYNEK 1B 

 

Poddasze 

08 Komunikacja 3,16 m2 

09 Sypialnia 1 17,14 m2 

10 Sypialnia 2 15,70 m2 

11 Łazienka 3,54 m2 

Łącznie: 39,54 m2 

12 Schody 3,72 m2 

Kondygnacje łącznie 

I Parter 72,03 m2 

II Poddasze 39,54 m2 

Łącznie: 111,57 m2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

tel: 505 793 812 

e-mail: biuro@passiva.pl 

www.passiva.pl 
 

IZOLACJA TERMICZNA SZCZELNOŚĆ BUDYNKU 

FOTOWOLTAIKA 

ROLETY ZEWNĘTRZNE STREFY PRZEWIETRZANIA 

ELEKTRYCZNA STACJA 

ŁADOWANIA POJAZDÓW 
SMART DOM 

WENTYLACJA HYBRYDOWA 

HIGROSTEROWANA 

mailto:biuro@passiva.pl

