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4 Sypialnie, 2 Łazienki • 204,33 m2 
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4 Sypialnie, 2 Łazienki • 204,33 m2 

Salon
39,32m2

Taras
36,76m2

Jadalnia
19,37m2

Kuchnia
8,65m2

Sypialnia
15,52m2

Sypialnia
13,08m2

Hol
16,10m2

Łazienka
6,37m2

WC
1,26m2

Wiatrołap
7,30m2

Garaż
40,62m2

Pom. gosp.
4,68m2

Sypialnia
11,06m2

Schody
5,21m2

Sypialnia
10,04m2

Hol
11,96m2

Łazienka
3,51m2

Przestrzeń wypoczynkowa
28,91m2

Garderoba
3,77m2

Pralnia
2,55m2

Margarita



CONSTRUCTION

Ożarów Maz, Kaputy, ul. Sochaczewska 258 (osiedle Villa Campina)
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 18:00 • Sobota: 10:00 – 16:00 
Tel. 22 777 90 00 • GPS: 52.231126, 20.772572 
www.villacampina.pl

Józef Wojciechowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
J.W. Construction Holding S.A.

JW Construction

Villa Campina, to wyjątkowy projekt osiedla realizowany w oparciu o amerykańską 
koncepcję ShowCase House. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania stworzyliśmy 
14 projektów domów (w  tym 12 domów pokazowych) zróżnicowanych pod 
względem architektury, standardu i stylu. Dzięki temu każdy z zainteresowanych 
znajdzie wymarzony dom, którego budowa zostanie przez nas zrealizowana 
na jednej z  działek osiedla. Dzięki wyjątkowej konstrukcji oferty, to przyszli 
mieszkańcy osiedla zadecydują o ostatecznym kształcie sąsiedztwa. Villa Campina 
oferuje ponadto pełen wachlarz udogodnień  związanych z usytuowaniem w pięknej 
podmiejskiej okolicy. 

Projekt „Margarita”
Dom dedykowany osobom ceniącym klasykę i  funkcjonalność, idealny dla 4-5 
osobowej rodziny. Bryła budynku obejmuje 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym.  
Ciekawym rozwiązaniem jest dwustanowiskowy garaż z  pomieszczeniem 
gospodarczym stanowiący skrzydło budynku.  
Dużym atutem  jest czytelny podział funkcjonalny – na parterze zaplanowano 
strefę dzienną, którą tworzy obszerna jadalnia  z  aneksem kuchennym, a  także 
imponujący salon. Na parterze znajdują się również 2 kameralnie położone 
sypialnie, łazienka oraz toaleta. Perfekcyjnym dopełnieniem funkcjonalnego układu 
jest obszerny taras, który powstał z myślą o miłośnikach odpoczynku na świeżym 

powietrzu. Na poddaszu usytuowano nie tylko strefę nocną – 2 komfortowe sypialnie, garderobę i  łazienkę ale również przestronną część 
wypoczynkową oraz pralnię. Dodatkowym atutem projektu jest możliwość adaptacji przestrzeni wypoczynkowej na 3 sypialnię i gabinet. 
Cała dostępna przestrzeń została idealnie wykorzystana z uwzględnieniem zachowania komfortu i wygody dla przyszłych mieszkańców.

Villa Campina jest projektem realizowanym przez J.W. Construction Holding S.A. największego polskiego dewelopera mieszkaniowego 
działającego na rynku od 1993r. W 2007 Spółka zadebiutowała na rynku papierów wartościowych. W skład portfolio J.W. Construction 
Holding S.A. wchodzi budownictwo wielorodzinne, projekty budynków mieszkaniowo-komercyjnych, domy jednorodzinne 
oraz inwestycje biurowe, hotele i kurorty. Spółka ukończyła ponad 50 dużych projektów i sukcesywnie realizuje kolejne.


