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Wybieramy najcieplejsze
OKNA z ofert producentów
GNIAZDA i łączniki
Beton KOMÓRKOWY
JAK OSZCZĘDZAĆ 
na etapie projektowania

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



Korzystna rezygnacja

Coś pięknego i nie drogo, czyli jak można sensownie

oszczędzić podczas projektowania domu. 

Detal budowlany – cokół

Cokół, czyli część ścian zewnętrznych tuż nad ziemią,

wymaga specjalnego wykończenia. Jak to zrobić bez błędów. 

Organizacja placu budowy

Niezależnie od tego, czy budujemy systemem gospodarczym

czy prace zleciliśmy firmie, musimy zadbać o dopełnienie

niezbędnych formalności i doprowadzenie przyłączy. 

Jak ocieplać, żeby nie poprawiać

Choć bez spo i no wy sy stem ocie pleń jest pro sty w ukła da niu,

za dzi wia licz ba błę dów, ja kie moż na przy tym po peł nić.

Fundamenty w domu energooszczędnym

Najlepszym rozwiązaniem dla domu energooszczędnego jest

posadowienie go na ciepłej płycie fundamentowej.

Najcieplejsze okna

Gdy wybieramy okna, nie sugerujmy się przepisami.

Producenci już od dawna wytwarzają znacznie cieplejsze. 

Dachówki wciąż w modzie

Ceramiczne i cementowe dostępne są w tylu kształtach i

kolorach, że pasują do wszystkich stylów architektonicznych.  

Jak budować z betonu komórkowego

Z bloczków można wznosić bardzo ciepłe domy i dowolnie 

zaaranżować ich wnętrza. 

4 SPIS TREŚCI
KWIECIEŃ

Dom światowy, dom polski

Architekci nazywają ten budynek Leśnym Domkiem, co ma

być żartobliwym odniesieniem do willi Melchiora Wańkowicza.

Nie chodzi jednak wcale o o skromną chatkę.  

Wokół architektury 

O tym, jak inni efektownie ratują zamki, reżyser 

w szklanej wieży, dom, który można mieć już za 10 euro 

oraz drzwi jakich jeszcze nie widzieliście.  

Dom dla Ciebie

Prezentujemy pięć gotowych projektów domów,

podpowiadamy, jak wybrać i co zrobić, by dopasować 

ten najlepszy do naszej posesji.  

Weekend nad jeziorem

To nie jest dom dla każdego. Spodoba się jednak tym, którzy

lubią swobodę i... własne zapasy w piwniczce.

W drewnianym puzderku

Oryginalny, a przy tym skromny dom, który wyróżnia się

elewacją – dłuższe ściany pokrywa deskowanie, szczytowe

natomiast gładki tynk. 

Z rynku

Nowości budowlane, instalacyjne i aktualności.
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Warto mieć kolorowo

O tym, jak – przy odrobinie pracy i wysiłku – spełniają się

marzenia o kolorowym ogrodzie.

Co zamiast szpadla

Glebogryzarki ułatwiają wiosenne spulchnianie

i odchwaszczanie gleby. Niektóre mogą też dodatkowo

rozprowadzać kompost oraz torf. 

Eleganckie markizy

Można je mieć zarówno na niewielkich balkonach, 

jak i na dużych tarasach. 

Ile kosztuje założenie ogrodu?

Jakie są koszty wykonanie projektu, wykonania instalacji,

ułożenia nawierzchni, założenia trawnika i posadzenia roślin. 
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Wykończenie dachówki

Naturalna, glazurowana czy angobowana – która z nich

sprawdzi się w domach stojących w pobliżu lasu.

Brama garażowa na pilota

Czy napęd elektryczny trzeba kupić razem z bramą, 

czy można zamontować go później?

Izolacje dachów zielonych

Wykonanie takiego dachu wymaga nie tylko fachowej wiedzy,

ale też odpowiednich materiałów – najlepiej systemowych. 

Wentylacja z rekuperacją

Budowa domu bez wentylacji z odzyskiem ciepła to błąd. 

Jak ustrzec się tych, które można popełnić przy wyborze

i eksploatacji systemu. 

Jaka łazienka, taki stelaż

W zależności od aranżacji łazienki, do montażu sedesu,

bidetu czy umywalki można zastosować różne stelaże. 

Napowietrzanie kanalizacji

Aby po domu nie rozchodziły się nieprzyjemne zapachy

z kanalizacji, trzeba zamontować rury wywiewne.

Parapet wieńczy okno

Warto wybierać je rozważnie, wszak parapetów nie wymienia

się wraz ze zmieniającą się modą. 

Pstryk i wszystko jasne

Wybór odpowiedniego osprzętu elektroinstalacyjnego 

tylko z pozoru jest łatwą sprawą. 

Lakier do parkietu, czy parkiet do lakieru

Jak wybierać systemy lakiernicze, by zabezpieczone nimi

podłogi były trwałe i efektowne. 

„Książeczka zdrowia” domu

Jak i w jakich sytuacjach koniecznie trzeba sprawdzić

„kondycję” budynku.
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Znajdziesz nas na: www.ladnydom.pl

W
ydanie specjalne „Ogród” nie wyczerpuje jednak tematu. Bardzo

zachęcam do lektury artykułu, który zaczyna się na 142 str. „Ładnego

Domu”, a dotyczy zakładania ogrodu – od projektu aż po nasadzenia

roślin. Jest to kolejny materiał z cyklu „Ile kosztuje...”, który rozpoczęliśmy

w styczniu tego roku. Podejrzewam, że informacje zebrane przez autorkę – osobę,

która na co dzień zajmuje się projektowaniem i zakładaniem ogrodów – mogą

Państwa zaskoczyć jeszcze bardziej niż wcześniejsze odcinki tego cyklu, dotyczące

budowy domu, remontu i rozbiórki. Pozwalają myśleć o naszym otoczeniu,

zaplanować je i potem cieszyć się nim przez długie lata.

Sezon wreszcie się zaczął, i to nie tylko w ogrodzie. Nas przecież ciągle

interesują tematy związane z budową, a tych w bieżącym wydaniu jest pod

dostatkiem. A ponieważ z wiosną ruszamy też na zakupy, pomyśleliśmy

o specjalnej niespodziance dla Czytelników. Na str. 122 znajdą Państwo kupony

rabatowe do sklepów w całej Polsce i na stronach internetowych dystrybutorów,

pozwalające na zakupy związane z budową i wyposażeniem wnętrz. 

DRODZY CZYTELNICY!
TEN NUMER ŁADNEGO DOMU W DUŻEJ
MIERZE JEST POŚWIĘCONY OGRODOWI
I OTOCZENIU DOMU. JAK CO ROKU,
DOŁĄCZAMY DO KWIETNIOWEGO
WYDANIA BEZPŁATNY DODATEK 
PEŁEN POMYSŁÓW I INSPIRACJI.
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10 INSPIRACJE
DOM MIESIĄCA

Dom światowy,
dom polski

470 m2

powierzchnia 
użytkowa
1800 m2

powierzchnia
działki

AUTOR WOJCIECH STASIAK; FOTOGRAFIE MIKOŁAJ KATUS; RYSUNKI BIURO ARCHITEKTONICZNE BARYCZ I SARAMOWICZ

Architekci nazywają ten budynek Leśnym Domkiem, co ma być

żartobliwym odniesieniem do willi Melchiora Wańkowicza. Nie chodzi

jednak wcale o skromną chatkę wśród drzew, ale śmiałą, nowoczesną

realizację – przy okazji rzeczywiście udanie wpisaną w leśne otoczenie.

Ł A D N Y  D O M I k w i e c i e ń  2 0 1 4 I w w w . l a d n y d o m . p l

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



k w i e c i e ń  2 0 1 4 I Ł A D N Y  D O M

11

Zgodnie z zamysłem twórców, willa w Izabelinie 

to nie oderwane od kontekstu ćwiczenie na nowoczesność,

ale forma architektoniczna silnie biorąca pod uwagę

tradycję polskiego budownictwa i lokalne uwarunkowania

Zgodnie z zamysłem twórców, willa w Izabelinie 

to nie oderwane od kontekstu ćwiczenie na nowoczesność,

ale forma architektoniczna silnie biorąca pod uwagę

tradycję polskiego budownictwa i lokalne uwarunkowania
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Pod war szaw ski Iza be lin to ob szar ci szy

i spo ko ju, za bu do wa ny prze waż nie jed no-

ro dzin ny mi do ma mi, po ło żo ny mi wśród

drzew, u wrót Pusz czy Kam pi no skiej. Tu czas pły -

nie zde cy do wa nie wol niej niż w nie da le kiej me tro -

po lii. Osta t nio jed nak jak by nie co przy spie szył, a to

za spra wą do mu, któ ry sta nął dy skret nie przy jed nej

z ulic. Wraz z nim do pół noc nej czę ści miej sco wo ści

za wi ta ła świa to wej kla sy no wo czes na ar chi tek tu ra,

ja kiej nie po wsty dzi ło by się nie jed no miej sce glo bu.

Choć nie do każ de go by pa so wa ła.

Pa su je naj le piej właś nie tu, bo zo sta ła po my śla na

dla tej, a nie in nej oko li cy i dla tej właś nie dział ki. 

INSPIRACJE NAJWYŻSZEJ PRÓBY 
In we sto rem bu dyn ku był na u ko wiec pro wa dzą cy

ba da nia w Sta nach Zjed no czo nych, mi łoś nik do -

brej współ czes nej ar chi tek tu ry, któ ry miesz kał tam

w wy na ję tym od jed ne go z miej sco wych pro fe so -

rów do mu w Oak Park w Il li no is, przy Chi ca go Ave -

nue 1031. To słyn ny adres. Stoi przy nim dom Wal -

te ra Ga le’a, za pro jek to wa ny w 1893 ro ku przez

póź niej szą iko nę pół noc no a me ry kań skiej ar chi tek -

tu ry – Fran ka Llo y da Wrig hta. Właś nie tam, po

otrzy ma niu zle ce nia na stwo rze nie iza be liń skie go

pro jek tu, udał się ar chi tekt Ra fał Ba rycz ze zna ne -

go Biu ra Ar chi tek to nicz ne go Ba rycz i Sa ra mo wicz,

by na miej scu omó wić szcze gó ły re a li za cji. 

– Moż li wość prze by wa nia w le gen dar nym bu dyn -

ku, od ra na ota cza nym przez wia nu szek mi łoś ni ków

twór czo ści naj wię ksze go ar chi tek ta w dzie jach Ame -

ry ki, by ła du żym prze ży ciem – twier dzi dziś dr Rafał

Ba rycz. I przy zna je, że ślad te go po by tu po zo stał

w pro jek cie iza be liń skiej wil li.

Kie dy jed nak po rów nać obiekt, któ ry sta nął

na Ma zo wszu, z do mem Wal te ra Ga le’a, wi dać,

że cho dzi o dwa zu peł nie róż ne bu dyn ki. Ra fał Ba -

rycz i Pa weł Sa ra mo wicz ze swo im zes po łem od nie -

śli się bo wiem nie ty le do sie dzi by Ga le’a, ile do two -

rzo nych przez Wrig hta w póź niej szych la tach

słyn nych do mów pre rio wych. Za a dap to wa li do swo -

ich po trzeb – a prze de wszyst kim do lo kal nych wa -

run ków – wie le z za sad, któ re to wa rzy szy ły wzno -

sze niu wspomnianych domów (patrz: ram ka obok). 

KONTRAST FORMY I MATERIAŁU
Od stro ny uli cy dom wy glą da ni czym bun kier. Zam -

knię ty jest przed ocza mi ulicz nych prze chod niów

nie zwy kle ma syw ną ścia ną, nie mal po zba wio ną

otwo rów okien nych. Otwie ra się jed nak dla każ de go,

kto prze stą pi go ścin ne pro gi. Aby to po czuć, nie trze -

ba na wet wcho dzić do środ ka, wy star czy sta nąć

na we wnętrz nym dzie dziń cu, bę dą cym czymś w ro -

dza ju nie dom knię te go atrium, ob ra mo wa nym trze -

ma skrzy dła mi bu dyn ku. Wi docz ne stam tąd ele wa cje

ogro do we są jak ra mio na sze ro ko roz po star te przed

użyt kow ni ka mi tej ar chi tek tu ry. Za pra sza ją do środ -

ka do mu, ale jed no cześ nie łą czą wnę trza z dział ką,

po roś nię tą efek tow ny mi wy so ki mi sos na mi, i sze rzej

– z ca łą przy ro dą oko li cy. 

Kon trast tych dwóch ro dza jów ele wa cji bu dyn -

ku (od uli cy i od ogro du) zo stał zna ko mi cie pod -

kre ślo ny dzię ki ory gi nal ne mu ze sta wie niu dwóch

ma te ria łów ele wa cyj nych. Wspo m nia na „mi li tar -

na” fa sa da i sty ka ją ca się z nią wschod nia bocz na

ele wa cja wy koń czo ne zo sta ły ko sza mi ga bio no -

wy mi, któ re wy peł nio no do lo mi tem z nad wi ślań -

skich złóż w Li bią żu. Wy glą da to tak, jak by dom

zo stał zło żo ny z wiel kich ka mien nych blo ków.

W pol skiej ar chi tek tu rze nikt do tej po ry nie za -

sto so wał te go roz wią za nia na rów nie du żą ska lę.

Przy oka zji jest to uda ne od wo ła nie do do ko nań

świa to wej ar chi tek tu ry, któ ra od po ło wy lat 90.

ubieg łe go wie ku (a do kład nie od za pro jek to wa -

nia przez Jac qu esa He rzo ga i Pier re’a de Me u ro na

słyn nych win nic Do mi nu sa w ka li for nij skiej Na pa

Val ley) co raz chęt niej się ga po ka mien ne ko sze

wy sta wio ne na wi dok pu blicz ny. 

Ma syw ność i ka mien na „po tę ga” kró lu ją więc

na dwóch ze wnętrz nych ele wa cjach, nato miast

w ele wa cjach ogro do wych sta no wią już tyl ko de li -

kat ny ak cent. Tam bo wiem ton na da ją du że prze -

Kon cep cja tego domu na ro dzi ła się ty sią ce
ki lo me trów nie tyl ko od Ma zo wsza, 
ale na wet od Eu ro py. Naj pierw trze ba by ło
prze le cieć przez oce an... i zachwycić się
architekturą Fran ka Llo y da Wrig hta.

Gabiony wywodzą się

z hydrobudownictwa. Oryginalna

nazwa pochodzi z języka

włoskiego, gdzie słowo

„gabbione” znaczy „duża

klatka”. Mają formę najczęściej

prostopadłościennego kosza

wykonanego z prętów lub siatki

stalowej, wypełnionego

kamieniami

Od strony ogrodu elewacje

budynku otwierają się

na otoczenie i nie sprawiają

wrażenia tak masywnych,

jak od frontu
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szkle nia okien i drzwi oraz gont z dra ni cy dę bo wej,

któ rym ob ło żo no nie mal wszyst kie ścia ny. Właś nie

ów gont jest bez poś red nim od wo ła niem do tra dy cji

pol skie go bu dow nic twa drew nia ne go, zwłasz cza 

te go z gó rzy ste go po łud nia Pol ski (choć trze ba przy -

znać, że i ka mień by wa w pol skiej ar chi tek tu rze spo -

ty ka ny w wie lu re gio nach). Gont jest rów nież na wią -

za niem do gę ste go drze wo sta nu dział ki, a więc

w za mie rze niu pro jek tan tów ma sil nie łą czyć bu dy -

nek z bez poś red nim oto cze niem. I tak się dzie je!

Drew na jest zresz tą „od pod wó rza” znacz nie wię -

cej – wi dzi my je nie tyl ko w ob ra mo wa niach wiel -

kich okien, ale ma my tu aż trzy ta ra sy wy ko na ne

z drew nia nych elementów: je den przy wyj ściu z do -

mu do ogro du, dru gi obok, na lek kim pod wyż sze -

niu po my śla nym ja ko let nia ja dal nia, i trze ci – na -

kry ty per go lą, na pię trze dłu gie go skrzy dła. 

...czyli Franka Lloyda Wrighta, którym był wierny podczas projektowania domów

preriowych. Po zaadaptowaniu ich przez polską firmę projektową Ba rycza i Sa -

ra mo wicza do lokalnych warunków działki w Izabelinie, zabrzmiały tak:

1. Zminimalizowanie liczby elementów formalnych, by uzyskać jednolity wygląd

domu. Wykluczenie zbędnych detali pozwoliło na zwrócenie się ku naturalnemu

pięknu materiałów.

2. Zintegrowanie willi z otoczeniem, zarówno poprzez dobór surowców

wykończenia elewacji, jak i nadanie jej horyzontalnego kształtu.

3. Stworzenie na poziomie głównym budynku jednej otwartej przestrzeni, której

nie dzielą ściany działowe. Kierunkować wzrok mieszkańca i gościa mają meble,

przepierzenia czy różnice wysokości.

4. Zapewnienie widoku na naturę i krajobraz poprzez tarasy i portfenetry.

5. „Zamknięcie” willi od strony obszaru zurbanizowanego, a otwarcie jej

na krajobraz i park leśny poprzez okna o wysokości pełnej kondygnacji. 

Dzięki temu powstały też jasne i dobrze doświetlone wnętrza.

6. Osiągnięcie spójności materiałowej dzięki konsekwentnemu użyciu gontu

elewacyjnego oraz koszy kamiennych. Podkreśla to dobór stolarki okiennej,

na elewacjach z gontem – drewnianej, natomiast na fasadach wykończonych

gabionami – drewnianej z aluminiowym profilem maskującym. Balustrady

bez podziałów i pochwytu, z samonośnych płyt szklanych, mają wpisywać się

w charakter budynku jako neutralne tło.

7. Wkomponowanie elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych w strukturę

budowli.

8. Zaprojektowanie wbudowanych w ściany mebli, szaf, garderób i pawlaczy,

jako integralnych części projektu wnętrz.

9. Stworzenie tym sposobem wnętrz, które odzwierciedlają zewnętrzną

architekturę i nie wymagają zbędnej dekoracji.

DZIEWIĘĆ ZASAD MISTRZA…

k w i e c i e ń  2 0 1 4 I Ł A D N Y  D O M
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ką, gar de ro bę, a na wet pral nię. Ale już na koń cu tej

sek wen cji znaj du je się ko lej ne otwar cie, czy li

wspom nia ny dłu gi ta ras z wi do kiem na ca łe wło ści.

GE O ME TRIA I KON SEK WEN CJA
Pro sto tę form, któ rej za cho wa nie by ło jed nym z wio -

dą cych za ło żeń pro jek to wych, świet nie wi dać mię dzy

in ny mi w po ko jach ką pie lo wych, wy peł nio nych ge o -

me trycz ny mi bry ła mi urzą dzeń sa ni tar nych oraz

sza fek, utrzy ma nych pod dyk tan do ko lo ry stycz nych

ze sta wień bie li i brą zów. Te dwie bar wy, po wta rza -

ją ce się w wie lu miej scach wil li, mo gą z po wo dze -

niem sym bo li zo wać świat ło, ka mień i drew no, czy li

ele men ty, któ rym pod po rząd ko wa na jest ca ła ar chi -

tek tu ra bu dyn ku. W tym do mu wszyst ko się bo wiem

ze so bą łą czy, a przy ję te za ło że nia ujaw nia ją się i po -

twier dza ją na ko lej nych po zio mach fun kcjo no wa nia

wy kre o wa nych prze strze ni oraz form ar chi tek tu ry.

Bezkompromisowo i z konsekwencją. 

Dom nie jest pozbawiony

wydzielonych pomieszczeń,

są one jednak przesunięte

na drugi plan, przeznaczony

raczej dla domowników

i zaprzyjaźnionych gości

Połączona z winoteką

spiżarnia to sterylne,

hipernowoczesne laboratorium 

Eleganckie pokoje kąpielowe

charakteryzuje typowa dla

całego wizerunku wnętrz willi

geometria oraz starannie

dobrana kolorystyka 

2

3

1

Generalny projektant inwestycji: Biu ro Ar chi tek to nicz ne  Ba rycz i Sa ra mo wicz,
biuro@barycz-saramowicz.pl, www.barycz-saramowicz.pl
Autorzy: dr Rafał Barycz, dr Paweł Saramowicz z zespołem.
Powierzchnia: użytkowa: 470 m2, kubatura: 2620,8 m3.

Metryka budynku

PRZESTRZENIE Z ODDECHEM
Po wej ściu do do mu to wa rzy szy nam wra że nie

prze strzen no ści. Na ra zie wnę trza mo że my zo ba -

czyć je dy nie na wi zu a li za cjach, przy ję to bo wiem

za ło że nie, że ich architektura jest tłem dla form,

któ re bę dą stop nio wo kre o wa ne i mo dy fi ko wa ne

przez użyt kow ni ków. 

Ele men tem głów nym i spa ja ją cym obie kon dy gna -

cje jest sze ro kie otwar cie wnętrz sa lo nu i prze strze ni

doń przy le ga ją cych. Po wsta ło dzię ki wy e li mi no wa -

niu w tej czę ści ścian dzia ło wych oraz wspom nia nym

efek tow nym prze szkle niom okien i drzwi, któ re kie -

ru ją wzrok ku słoń cu i zie le ni. Do daj my do te go

szkla ne ba lu stra dy za mon to wa ne na ga le rii nad sa -

lo nem, któ re za pew nia jąc bez pie czeń stwo prze by -

wa ją cym tam oso bom, jed no cześ nie nie blo ku ją

prze pły wu świat ła. Upo rząd ko wa niu prze strze ni

przy słu ży ło się wbu do wa nie szaf, gar de rób i nie któ -

rych meb li w ścia ny, jak rów nież umie jęt ne za sto so -

wa nie róż nic w po zio mie usy tu o wa nia pod ło gi. 

W par te rze dłu gie go skrzy dła „ukry to” prywatny

ciąg skła da ją cy się z dwóch po koi go ścin nych z ła -

zien ką, za koń czo ny ga bi ne tem. Na pię trze ma my

dwa po ko je dzie cię ce w krót szym skrzy dle,

a w prze ci wleg łym, dłuż szym – ca łą prze strzeń pry -

wat ną gos po da rzy, czy li głów ną sy pial nię z ła zien -

1

2

3
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PLANY 

PARTER PIĘTRO

Z dyscypliną i klarownością form tej architektury, jak również z kształtami
mebli i wyposażenia, pozbawionych zbędnych ozdób, lubiących kąty
proste, bez wątpienia świetnie koresponduje beton licowy – elitarny
materiał, doceniany zwłaszcza przez wielbicieli nowoczesnej sztuki.

Schody wiodące z salonu na piętro, dzięki

brakowi poręczy i ograniczeniu ich z dwóch

stron ażurową przesłoną z cięgien

stalowych, zdają się nie mieć ciężaru

i niemal wisieć w powietrzu  
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Schody wiodące z salonu na piętro, dzięki

brakowi poręczy i ograniczeniu ich z dwóch

stron ażurową przesłoną z cięgien

stalowych, zdają się nie mieć ciężaru

i niemal wisieć w powietrzu  
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Że by coś by ło ja kieś, to dru gie

mu si być in ne – ma wia Krzysz -
tof Za nus si. Myśl tę naj le piej ob ra -
zu je pra cow nia re ży se ra, po wsta ła
osta t nio w kla sy cy stycz nym dwor -
ku pod War sza wą. Przed re mon -
tem ga bi net był naj ciem niej szym
po miesz cze niem w do mu, w do -
dat ku nie du żym, więc co raz trud -
niej by ło tu po mie ścić książ ki i my -
śli. Wy cho dzi ło się z nie go 
na ta ras z… wan ną w ro gu. To tu
pań stwo Za nus si po sta no wi li urzą -
dzić no wą pra cow nię – au tor ką
pro jek tu jest za przy jaź nio na ar chi -
tek tka An na Chmu rzan ka. Wy bu -
rzo no ścia nę dzie lą cą do tych cza -
so wy ga bi net i ta ras i obu do wa no
je sta lo wą kon struk cją wy peł nio ną
szkla ny mi taf la mi. 
No wy ga bi net jest dwu po zio mo wy,
na an tre so li po wstał sa lo nik do
wy po czyn ku po pra cy. Stą pa się tu
miej sca mi po te ko wych de skach
uło żo nych na pa pie uszczel nia ją -
cej dach, a miej sca mi po sta lo -
wych kra tow ni cach. La tem moż na
stąd wyjść do mi nio gród ka na naj -
wyż szej czę ści da chu. Tu taj pa pę
po kry ły mo drze wio we de ski uło żo -
ne na le ga rach. A mi łoś ni cy ką pie li
mo gą się od świe żyć w wan nie,
prze nie sio nej tu z ta ra su. 
La tem „szkla ną wie żę” ogrze wa
słoń ce, jest w niej tak że no wo -
czes ny ko mi nek, z obu do wą ze
sta lo wej kra ty (też pro jekt An ny
Chmu rzan ki). Jak twier dzą gos po -
da rze, wspa nia le się tu taj nie tyl ko
pra cu je, ale też wy po czy wa, z jed -
nej stro ny po dzi wia jąc wscho dy,
a z dru giej – za cho dy słoń ca. (MŁ)

Dom, któ ry wi dać na zdję ciu

obok, jest do ku pie nia. Kosz tu -

je... 10 eu ro. To nie żart, na tak

nie ty po wy po mysł na sprze daż 

1,5-hek ta ro wej po se sji we fran -

cu skim de par ta men cie Are den -

nes z 520-me tro wym do mem

wpa dła Na tascha Ba u dier. 

Co wię cej, nie za mie rza na tej

trans ak cji stra cić. Ja kim cu -

dem? Po mysł jest pro sty. Fran -

cuz ka roz pi sa ła kon kurs, w któ -

rym udział wziąć mo że każ dy,

kto wpła ci 10 eu ro i od po wie 

na dwa py ta nia z lo gi ki i wie dzy

ogól nej. Je śli od po wie dzi bę dą

po praw ne, prze cho dzi do na -

stęp ne go eta pu. Kon kurs trwa

aż na pla cu bo ju po zo sta nie je -

den zwy cięz ca. 

Wła ści ciel ka li czy, że uda jej się

zgro ma dzić 150 tys. uczest ni -

ków. Kon kurs trwa do 18 sierp -

nia te go ro ku. 

Pra cow nia po wsta ła w miej scu ta ra su ma

wschod nią wy sta wę, przez szkla ne ścia ny
wpa da więc du żo świat ła, oświet la jąc pół ki

peł ne ksią żek, se gre ga to rów, pa mią tek.

Wnę trze moż na za cie nić ogrom ną ro le tą

Gabinet mistrza 
w szklanej wieży

Kup pan dom... za 10 euro
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wokół architektury

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



a tynk otrzymaszw promocyjnej cenie

1 zl*

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



18 INSPIRACJE
CIEKAWOSTKI

Ł A D N Y  D O M I k w i e c i e ń  2 0 1 4 I w w w . l a d n y d o m . p l

Los zruj no wa nych

za byt ków by wa

w Pol sce smut ny

– nisz cze ją lub są wy -

bu rza ne, a w ich miej -

sce po wsta ją apar ta -

men tow ce lub biu row ce.

W An glii hi sto rycz ne do my

trak tu je się z wię kszym sza -

cun kiem. Przy kła dem mo że być

Ast ley Cast le, la u re at ubieg ło rocz nej

na gro dy Stir ling Pri ce, przy zna wa nej przez Ro y al In sti tu -

te of Bri tish Ar chi tects (RI BA). To dwór o po nad ty siąc let -

niej hi sto rii, któ ry w XX w. był ho te lem, ale po po ża rze

po padł w ru i nę. Je go ra to wa nia pod ję ła się or ga ni za cja

Lan dmark Trust. Na jej zle ce nie lon dyń ska pra cow nia 

Wi ther ford Wat son Mann Ar chi tects opra co wa ła pro jekt,

po le ga ją cy na „wbu do wa niu” w ory gi nal ne ze wnętrz ne

mu ry współ czes ne go do mu. We wnątrz są czte ry sy pial nie

i dwie ła zien ki na par te rze oraz otwar ty sa lon i kuch nia

na pię trze. Koszt prze bu do wy się gnął 2,3 mln fun tów.

W Ast ley Cast le moż na spę dzić 

tro chę cza su, bo apar ta ment jest

do wy na ję cia – koszt 769 fun tów

za czte ry no ce. Jednak naj bliż szy

wolny ter min to sty czeń 2016 ro ku,

wcześ niej sze są już za re zer wo wa ne
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wokół architektury

Drzwi uchyl ne, prze suw ne, skła -

da ne i ob ro to we już zna my. 

Dla pro jek tu au striac kie go ar ty sty

Kle men sa Trog gle ra na zwy jesz cze

nie ma, dzien ni ka rze och rzci li je sy -

ste mem ki ne tycz nym. Zbudowane

z trój ką tów drzwi (na zdję ciach po -

wy żej) po zam knię ciu lub otwar ciu

nie ro bią wiel kie go wra że nia. Trze -

ba jednak zo ba czyć je w ru chu

– trój kąt ne pły ty pod czas otwie ra -

nia i za my ka nia skła da ją się i roz -

kła da ją ni czym ja poń skie ori ga mi.

Do obej rze nia na www.lad ny dom.pl.

Drzwi
kinetyczne

Gminy 100% LED
Por tu gal czy cy chwa li li się

osta t nio pier wszą miej sco wo -

ścią oświet la ną lam pa mi LED.

W Pol sce już dwie gmi ny, ma -

zo wiec ki Przy tyk i po mor skie

Trze bie li no, w miej sce lamp

so do wych za mon to wa ły dio do -

we. Efek tem jest ob ni że nie

wy dat ków na oświet le nie ulic

o 50% w nie wiel kim Trze bie -

li nie i o 80% w Przy tyku.
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Astley Castle
– jak ratuje się zamki

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



a otrzymasz rabat

500zl*na zakup szafKOMANDOR

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



DOM DLA CIEBIE

20 INSPIRACJE
KATALOG PROJEKTÓW

Ł A D N Y  D O M I k w i e c i e ń  2 0 1 4 I w w w . l a d n y d o m . p l

Aby projekt gotowy stał się
projektem budowlanym,
niezbędna jest jego adaptacja
do warunków lokalnych,
wykonana przez uprawnionego
projektanta.

OPRACOWANIE EWA CZARNECKA

1. 2.

4. 5.

3.

ZA NIM KU PISZ PRO JEKT...
Przed za ku pem pro jek tu do mu z ofer ty ka -

ta lo go wej war to spraw dzić, czy wy ma rzo ny

dom bę dzie moż na wy bu do wać na na szej

dział ce.

Trze ba upew nić się, że dział ka nie jest te -

re nem rol nym lub leś nym – je że li jest czy

moż li we bę dzie prze kształ ce nie jej w dział -

kę bu do wla ną. Prze pro wa dze nie ta kiej pro -

ce du ry za zwy czaj trwa dłu go i nie za wsze

jest moż li we.

Po nad to na le ży uzy skać:

� wy pis i wy rys z miej sco we go pla nu za -

gos po da ro wa nia prze strzen ne go lub – je że -

li nie ma ta kie go pla nu dla na szej lo ka li za -

cji – de cy zję o wa run kach za bu do wy

i za gos po da ro wa nia te re nu. O oba do ku -

men ty wy stę pu je my w wy dzia le ar chi tek -

tu ry urzę du gmi ny,

� ak tu al ną ma pę sy tu a cyj no-wy so ko ścio -

wą w ska li 1:500 lub 1:1000, prze zna czo -

ną do ce lów pro jek to wych. Ta ką ma pę 

do sta nie my w urzę dzie gmi ny, zwy kle

w wy dzia le ge o de zji,

� wa run ki tech nicz ne do sta wy me diów:

ener gii elek trycz nej, ga zu, wo dy i od bio ru

ścieków. W tym ce lu uda je my się do do-

stawców tych mediów. Warto pamiętać, że

teraz mamy możliwość wyboru ope ra to ra,

� ba da nia ge o lo gicz ne. W tym ce lu na le -

ży zwró cić się do ge o tech ni ka lub ge o lo ga.

PO ZA KU PIE PRO JEK TU GO TO WE GO
Za ku pio na do ku men ta cja nie jest wy star -

cza ją ca do uzy ska nia poz wo le nia na bu do -

wę – nie jest pro jek tem bu do wla nym.

Upraw nio ne mu pro jek tan to wi na le ży zle -

cić adap ta cję pro jek tu do wa run ków lo kal -

nych, czy li:

� do sto so wa nie pro jek tu go to we go do wy -

ma gań miej sco we go pla nu za gos po da ro -

wa nia prze strzen ne go lub de cy zji o wa run -

kach za bu do wy,

� do sto so wa nie pro jek tu fun da men tów do

wa run ków ge o tech nicz nych w miej scu po -

sa do wie nia bu dyn ku,

� spo rzą dze nie pro jek tu przy łą czy in sta la -

cji ze wnętrz nych,

� wy ko na nie pro jek tu za gos po da ro wa nia

dział ki na ma pie ge o de zyj nej,

� wpro wa dze nie ewen tu al nych zmian,

do pusz czo nych przez au to ra pro jek tu. Zgo -

da na zmia ny wraz z ich wy ka zem jest za -

zwy czaj do łą czo na do do ku men ta cji.

POZ WO LE NIE NA BU DO WĘ
Ra zem z wnio skiem o poz wo le nie na bu-

do wę na le ży zło żyć pro jekt bu do wla ny

(z opi nia mi i uzgod nie nia mi, któ rych uzy -

ska nie po win no na le żeć do obo wiąz ków

pro jek tan ta adap tu ją ce go), a po nad to do -

łą czyć:

� wy pis z miej sco we go pla nu za gos poda -

ro wa nia prze strzen ne go lub de cy zję o wa -

run kach za bu do wy,

� do ku ment po twier dza ją cy pra wo do

dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu -

do wla ne lub oświad cze nie o po sia da niu ta -

kie go pra wa,

� wy pis z re je stru ewi den cji grun tów.
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Dom przy Pastelowej 3 bis
PARTEROWY

pokój 
16,0 m2

pokój 
12,0 m2

pokój 
12,0 m2

pokój dzienny
30,3 m2

korytarz 
9,9 m2

łazienka 
7,3 m2

WC 
2,4 m2

kotłownia 
4,7 m2

garaż 
29,9 m2

wiatrołap 
4,9 m2

kuchnia
+ jadalnia
15,2 m2

hol 
10,0 m2

PARTER 120,0 + 34,6 m2

Dom przy Pastelowej 3 bis wyróżnia się dobrze
rozplanowanym układem pomieszczeń. Jest to

doskonała propozycja dla kilkuosobowej rodziny,
która ceni przestrzeń, wygodę i funkcjonalność.
Projekt zapewnia duże możliwości ciekawej aranżacji
dobrze doświetlonego wnętrza oraz bardzo łatwe
wydzielenie strefy prywatnej i strefy dziennej.
Dodatkowym atutem jest niski koszt realizacji
i późniejszej eksploatacji budynku. Dom przy
Pastelowej 3 bis jest projektem przygotowanym
do lokalizacji na działkach o szerokości już
od 19,65 m. Budynek ma nowoczesny wygląd, dobrze
dobrane proporcje i atrakcyjną kolorystykę.

TECHNOLOGIA
ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny 25 cm
+ styropian 20 cm,
strop: monolityczny prefabrykowany,
dach: kąt nachylenia 30°, dachówka ceramiczna
lub betonowa.

PARAMETRY DOMU
powierzchnia domu 120,0 m2

+ garaż i kotłownia 34,6 m2

powierzchnia netto 154,6 m2

powierzchnia zabudowy 203,2 m2

kubatura 687 m3

wysokość w kalenicy 7,36 m
wymiary budynku 11,65 x 18,18 m
minimalna szerokość działki 19,65 m
Zapotrzebowanie na energię

EP = 69,86 kWh/(m2rok)

KOSZT NETTO 
STANU SUROWEGO
ZAMKNIĘTEGO

187 515 ZŁ

AUTOR: ARCH. PAWEŁ BODUCH, GALERIA DOMÓW

1.
120,0 m2

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



22

Ł A D N Y  D O M I k w i e c i e ń  2 0 1 4 I w w w . l a d n y d o m . p l

PARTER 66,1 + 24,1 m2

AUTORZY: ARCH. RYSZARD CZAPLA, ARCHETON

KOSZT NETTO 
STANU SUROWEGO 
ZAMKNIĘTEGO

239 126 ZŁ

Omega
Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

Gustowny i wygodny dom parterowy z użytkowym

poddaszem, z wbudowanym garażem. Prosta

bryła budynku będzie szybka w realizacji

i ekonomiczna w użytkowaniu. Wejście główne

podkreślono nowoczesnym zadaszeniem. Wnętrze

Omegi zostało rozplanowane na rzucie prostokąta.

Na parterze znajdują się: przestronny salon, kuchnia

oraz łazienka. W części gospodarczej, przy garażu,

zlokalizowano dużą kotłownię. Poddasze mieści

łazienkę oraz cztery pokoje, w tym jedną sypialnię

z własną garderobą. Elewację budynku pokrywa

drewniana okładzina, która w połączeniu z białym

tynkiem dodaje budynkowi elegancji i oryginalności.

TECHNOLOGIA
ściany zewnętrzne: beton komórkowy 24 cm

+ styropian 15 cm,

strop: żelbetowy,

dach: kąt nachylenia 39°, dachówka betonowa 

lub ceramiczna.

PARAMETRY DOMU
powierzchnia domu 132,9 m2

+ garaż i kotłownia 24,1 m2

powierzchnia netto 177,4 m2

powierzchnia zabudowy 112,1 m2

kubatura netto 688 m3

wysokość w kalenicy 8,30 m

wymiary budynku 12,50 x 8,90 m

minimalna szerokość działki 20,50 m

Zapotrzebowanie na energię 
EP = 117,92 kWh/(m2rok)

wiatrołap
5,0 m2

garaż 
17,4 m2

kotłownia
6,7 m2

łazienka
5,1 m2

kuchnia
8,4 m2

pokój
dzienny
31,4 m2

hol 
7,2 m2

schody
3,2 m2

schowek
5,8 m2

PODDASZE 66,8 m2

sypialnia 
16,9 m2

garderoba
4,6 m2

łazienka 
4,2 m2

gabinet
7,7 m2

pokój 
11,2 m2

przedpokój
7,9 m2

pokój 
11,1 m2

schody 
3,2 m2

2.
132,9 m2

INSPIRACJE
KATALOG PROJEKTÓW
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3.
170,4 m2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, dla
czteroosobowej rodziny. Podłużna sylwetka

budynku jest dobrą propozycją na węższe działki.

Parter wyraźnie podzielono na część mieszkalną

– z pokojem dziennym i kuchnią wychodzącymi

na taras, i część gospodarczą z garażem i kotłownią.

Na poddaszu zlokalizowano strefę prywatną z trzema

sypialniami i ogólnodostępną łazienką. Dom łączy

w sobie tradycyjną architektonicznie bryłę z nutką

nowoczesności. Jasny tynk, drewniana okładzina

elewacji, płaska dachówka, systemowe okładziny

lukarn sprawiają, że dom nabiera współczesnej formy.

Całość dopełnia drewniana pergola, która zapewnia

komfortowy wypoczynek na tarasie.

TECHNOLOGIA
ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny 29 cm

+ styropian 15 cm,

strop: żelbetowy, monolityczny,

dach: kąt nachylenia 42°, dachówka płaska.

PARAMETRY DOMU
powierzchnia domu 170,4 m2

+ garaż i kotłownia 27,8 m2

powierzchnia netto 231,5 m2

powierzchnia zabudowy 149,3 m2

kubatura netto 581 m3

wysokość w kalenicy 8,54 m

wymiary budynku 17,00 x 8,90 m

minimalna szerokość działki 16,90 m

Zapotrzebowanie na energię 
EP = 70,95 kWh/ (m2rok)

PARTER 89,3 + 27,8 m2

AUTORZY: ARCH. LESZEK KALANDYK, ARCH. MICHAŁ RUBAJ, LK&PROJEKT

KOSZT NETTO 
STANU SUROWEGO 
ZAMKNIĘTEGO

255 062 ZŁ

LK&911
Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

k

wiatrołap
4,8 m2

hol
12,2 m2

pokój dzienny 
34,2 m2

kuchnia + jadalnia
16,8 m2

łazienka
6,3 m2

schowek
1,9 m2

sypialnia 
13,6 m2

sypialnia 
15,7 m2

garderoba 
5,1 m2

sypialnia
12,0 m2

łazienka
4,1 m2

pom. gospodarcze
13,5 m2

hol
11,4 m2

pokój gościnny
13,1 m2

kotłownia
6,8 m2

garaż
21,0 m2

PODDASZE 81,1 m2

pom. gospodarcze
5,7 m2
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Z154
Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

Z154 to dom o podłużnym rzucie, idealny na wąskie

działki. Prosta bryła czyni go tanią i ekonomiczną

inwestycją. Projekt wyróżnia się ciekawą ceglaną

elewacją, idealnie skomponowaną z jasnym odcieniem

ścian. Wnętrze domu jest przestronne i funkcjonalne.
Na szczególną uwagę zasługuje duży, dobrze

doświetlony salon z kominkiem i jadalnią. Otwarta

kuchnia optycznie powiększa całe pomieszczenie.

Na parterze znajdują się również: toaleta,

pomieszczenie gospodarcze i garaż. Piętro mieści
trzy wygodne sypialnie z komfortową łazienką.

Sypialnia rodziców ma własną garderobę oraz wyjście
na balkon z widokiem na ogród.

TECHNOLOGIA
ściany zewnętrzne: beton komórkowy 24 cm 
+ styropian 15 cm,
strop: gęstożebrowy,
dach: kąt nachylenia 35°, dachówka

lub blachodachówka.

PARAMETRY DOMU
powierzchnia domu 131,8 m2

+ garaż 20,8 m2

powierzchnia netto 164,7 m2

powierzchnia zabudowy 104,4 m2

kubatura netto 440 m3

wysokość w kalenicy 7,77 m
wymiary budynku 8,34 x 14,84 m
minimalna szerokość działki 15,34 m
Zapotrzebowanie na energię 

EP = 85,98 kWh/(m2rok)

4.
131,8 m2

PARTER 62,0 + 20,8 m2 PODDASZE 69,8 m2

AUTORZY: ZESPÓŁ PROJEKTOWY Z500

KOSZT NETTO 
STANU SUROWEGO
ZAMKNIĘTEGO

152 463 ZŁ

wiatrołap 
2,4 m2

hol 
12,0 m2

kuchnia
8,0 m2

garaż 
20,8 m2

pom. gospodarcze
4,6 m2

WC
2,2 m2

salon + jadalnia
32,8 m2

hol 
6,2 m2

pokój
15,4 m2

pokój
20,0 m2

łazienka
12,3 m2

garderoba
3,8 m2

pokój
12,1 m2
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Pegaz
PIĘTROWY

Nowoczesny piętrowy dom dla czteroosobowej

rodziny. Parter wyraźnie podzielono na dwie

części: dzienną i gospodarczą. Strefa dzienna

obejmuje salon, jadalnię, kuchnię i łazienkę

oraz gabinet. Garaż i pomieszczenie gospodarcze

z kotłownią są wyraźnie wydzielone. Część

gospodarcza dostępna jest z wiatrołapu, a także

z zewnątrz budynku od strony ogrodu. Na piętrze

zaprojektowano strefę prywatną. Mieszczą się tu trzy

sypialnie (jedna z własną garderobą i wyjściem

na taras) oraz duża ogólnodostępna łazienka. Projekt

wyróżnia dach o małym spadku, dzięki czemu

pomieszczenia na piętrze mają pełną wysokość.

TECHNOLOGIA
ściany zewnętrzne: bloczek wapienno-piaskowy

24 cm + styropian 14 i 20 cm,

strop: gęstożebrowy,

dach: kąt nachylenia 20°, gont bitumiczny lub

blachodachówka.

PARAMETRY DOMU
powierzchnia domu 147,1 m2

+ garaż i pom. gospodarcze 35,2 m2

powierzchnia netto 182,3 m2

powierzchnia zabudowy 172,3 m2

kubatura netto 554 m3

wysokość w kalenicy 8,26 m

wymiary budynku 16,48 x 11,88 m

minimalna szerokość działki 24,48 m

Zapotrzebowanie na energię 
EP = 111,3 kWh/(m2rok)

5.
147,1 m2

PARTER 83,4 + 35,2 m2

AUTOR: ARCH. AGNIESZKA CIBORSKA, DOBRE DOMY

KOSZT NETTO 
STANU SUROWEGO 
ZAMKNIĘTEGO

232 000 ZŁ

wiatrołap 
4,9 m2

korytarz
7,6 m2

korytarz
7,5 m2

łazienka
4,6 m2

garderoba 
7,2 m2

pokój 
9,7 m2

kuchnia 
7,5 m2

jadalnia
20,6 m2

łazienka
9,2 m2

pokój dzienny
28,5 m2 pom. gospodarcze

10,1 m2

garaż
25,1 m2

pokój
11,1 m2

pokój
16,0 m2

pokój
12,7 m2

PIĘTRO 63,7 m2
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SPOSÓB OTWIERANIA
Ok na da cho we na pod da szach peł nią róż ne fun kcje. Naj czę ściej są

głów nym źró dłem oświet le nia i kon tak tu z oto cze niem, ale w ze sta -

wie niu z ok na mi fa sa do wy mi mo gą słu żyć ja ko do dat ko we do świet -

le nie. Dla te go przy wy bo rze ok na da cho we go war to zwró cić uwa gę

na spo sób otwie ra nia, któ ry bę dzie naj wy god niej szy, bio rąc pod uwa -

gę pla no wa ną wy so kość za mon to wa nia ok na. Od kwiet nia 2014 ro -

ku fir ma VE LUX, ja ko je dy na na ryn ku, ofe ru je peł ny wy bór ma nu -

al nych spo so bów otwie ra nia za rów no w ok nach ob ro to wych, jak

i uchyl no-ob ro to wych, jak rów nież nie zwy kle fun kcjo nal ny sy stem

ste ro wa nia elek trycz ne go IN TE GRA™. Za wsze do wy bo ru jest

uchwyt na gó rze lub klam ka na do le skrzy dła. W każ dym z ww. przy -

pad ków ok na No wej Ge ne ra cji VE LUX są op ty mal nym spo so bem

oświet la nia pod da sza, gdyż ma ją one o 10% wię kszą szy bę w sto -

sun ku do po przed niej ofer ty. Jed no cześ nie cha rak te ry zu ją się wy so -

ki mi pa ra me tra mi ener go osz częd no ści, dzię ki no wej kon struk cji

okien VE LUX zwa nej Ther mo Tech no lo gy™ po le ga ją cej na za sto so -

wa niu przy bu do wie drew nia ne go skrzy dła i oścież ni cy ma te ria łów,

któ rych izo la cyj ność jest 3 ra zy lep sza niż drew no. 

W do mach jed no ro dzin nych na pod da szach naj czę ściej znaj du je się

stre fa dzien na, gdzie zwy kle zlo ka li zo wa ne są sy pial nie, po ko je dzie -

ci i ro dzin ne ła zien ki. Każ de z tych po miesz czeń ma swo je spe cy ficz -

ne wy ma ga nia, o czym war to pa mię tać, wy bie ra jąc ok na da cho we.

Poddasze Nowej Generacji!
Stolarka okienna dobrej jakości będzie nam służyć przez wiele lat, dlatego jej wybór nie

powinien być przypadkowy. Kupujmy nowoczesne i wysokiej jakości okna, o zróżnicowanych

funkcjach, które pomogą zmniejszyć rachunki i jednocześnie podnieść standard mieszkania

w domu. Powinny być one dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb, wysokości

montażu, a także przyszłego przeznaczenia pomieszczenia. 
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Nowy standard
komfortu

CZOŁOWY PRODUCENT OKIEN DACHOWYCH NA ŚWIECIE. W POLSCE MA TRZY FABRYKI – W GNIEŹNIE
I NAMYSŁOWIE. PRODUKOWANE W NICH OKNA SĄ SPRZEDAWANE W WIELU KRAJACH EUROPY.
VELUX Polska Sp. z o.o.; ul. Muszkieterów 15A; 02-273 Warszawa;
tel. (22) 33 77 000; fax (22) 33 77 090; 
e-mail: kontakt@velux.pl; www.velux.pl

SYPIALNIA I POKÓJ DZIECKA
No wość! Drew nia ne ok no ob ro to we GLL No wej Ge ne ra cji z ener -

go osz częd ną szy bą la mi no wa ną bę dzie naj wła ści wszym wy bo rem

do miejsc, w któ rych trze ba za dbać o kom fort wy po czyn ku. Ta kie

ok no z do brym wi do kiem, za mon to wa ne na wy so ko ści. ok. 90 cm

od pod ło gi z uchwy tem na gó rze ok na, za pew nia naj wyż szą wy go -

dę otwie ra nia bez po trze by schy la nia się. A tak że moż li wość swo -

bod ne go za gos po da ro wa nia prze strze ni pod ok nem. Jed nak gdy

in na jest kon struk cja da chu i ok no trze ba za mon to wać wy żej, war -

to ku pić mo del GLL typ B, któ ry ma te sa me pa ra me try, a jed no -

cześ nie wy po sa żo ny jest w wy god ną klam kę w do le skrzy dła. Ro -

dzi ców uspo koi fakt, że w przy pad ku stłu cze nia szy ba kle jo na nie

ska le czy dzie ci. Dzię ki spe cjal nej fo lii szkło nie wy pad nie z oścież -

ni cy ani nie roz bi je się na drob ne ka wał ki. Do dat ko wo po sia da kla -

sę P2A od por no ści an ty wła ma nio wej. W po ko jach na pod da szach

trze ba za dbać o do brą wen ty la cję. Pod czas desz czu, w no cy naj czę -

ściej za my ka my ok na i w po ko jach ro bi się dusz no. Dzię ki wy daj -

nej kla pie wen ty la cyj nej za pew ni my so bie sta ły do pływ po wie trza,

a wbu do wa ny, ła twy w kon ser wa cji filtr za po bie ga przed o sta wa -

niu się ku rzu i owa dów. Ci szę i spo kój i za ciem nie nie pod czas od -

po czyn ku za pew nią nam nie zwy kle prak tycz ne ro le ty ze wnętrz ne. 

ŁAZIENKA 
Ok no w ła zien ce to nie tyl ko przy jem ność ką pie li w pierw szych

pro mie niach słoń ca, ale i lep sza wen ty la cja po miesz cze nia.

W miej scach o pod wyż szo nej wil got no ści zwy kłe ra my okien ne

są na ra żo ne na za wil go ce nie. War to tu za in we sto wać w ok na

drew nia no-po liu re ta no we VE LUX GLU No wej Ge ne ra cji (no -

wość 2014), wy ko na ne z drew na mo dy fi ko wa ne go ter micz nie,

po kry te go ciś nie nio wo na wet pół cen ty me tro wą war stwą od por -

ne go na wo dę po liu re ta nu. W ma łej ła zien ce ok no mo że być za -

in sta lo wa ne nad wan ną lub to a le tą, bo stan dar do wo wy po sa -

żo ne jest w bez piecz ną szy bę la mi no wa ną. Ok na w ko lo rze

bia łym ide al nie pa su ją do wy po sa że nia ła zien ki i ła two utrzy -

mać je w czy sto ści. 

No wa Ge ne ra cja okien VE LUX, ob ję ta 
18 zgło sze nia mi pa ten to wy mi, to sze ro ka ga -
ma pro duk tów o wy jąt ko wych funk cjach
i peł nej ga mie spo so bów otwie ra nia, któ re
znaj dą za sto so wa nie w każ dym po miesz cze -
niu na pod da szu, w każ dej sy tu a cji ar chi tek -
to nicz nej. 

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Taki dom to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. 

Nie przypomina wygodnej letniej willi – obiektu marzeń wielu

Polaków. To siedziba dla tych, którzy docenią naturalny

zapach drewna czy aromat porannej kawy po szybkim

spacerze w szlafroku po zapasy do pobliskiej piwniczki... 

WEEKEND
nad jeziorem
TEKST AGNIESZKA CAL-HUBSKA ZDJĘCIA ANDRZEJ SOŁODUSZKIEWICZ, MAGDALENA ZAWADA 

39,7 m2

powierzchnia 
użytkowa
926 m2

powierzchnia
działki

Całe domostwo składa się

z dwóch budynków

połączonych tarasem

o powierzchni 40 m2. Budynki

mają po 25 m2 powierzchni

zabudowy każdy. Projekt

zakłada połączenie ich

w przyszłości przeszklonym

łącznikiem. Czar na ele wa cja

tworzy naturalne,

nierzucające się w oczy tło

dla roślin. Sza ra  bla cha tra -

pe zo wa na dachu jest tak

dobrana, że by re a go wa ła

na zmia ny na tę że nia świat ła

Całe domostwo składa się

z dwóch budynków

połączonych tarasem

o powierzchni 40 m2. Budynki

mają po 25 m2 powierzchni

zabudowy każdy. Projekt

zakłada połączenie ich

w przyszłości przeszklonym

łącznikiem. Czar na ele wa cja

tworzy naturalne,

nierzucające się w oczy tło

dla roślin. Sza ra  bla cha tra -

pe zo wa na dachu jest tak

dobrana, że by re a go wa ła

na zmia ny na tę że nia świat ła
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Otwar ty ta ras jest tyl ko czę -

ścio wo za da szo ny (po przez wy -

su nię cie da chu czę ści dzien nej).

Do mow ni cy nie mu szą jed nak

opusz czać sa lo nu, by mieć kon -

takt z na tu rą – wy star czy,

że roz su ną wiel kie prze szklo ne

ok na i od ra zu znaj dą się

w prze strze ni ogro du

Wy znacz ni kiem wy glą du ze -

wnętrz ne go bu dyn ku – czar nej

ele wa cji, ukła du de sko wa nia,

wzo ru drzwi ze wnętrz nych, 

i w ogó le ga ba ry tów bu dyn ku

by ła sto ją ca we wsi – do dziś 

za miesz ka ła – ka szub ska cha łu -

pa, zczer nia ła od sto so wa ne go

przez miej sco wych spo so bu 

im pre gna cji drew na

Dom stoi w pięk nym miej scu Ka szub. Trzy

mi nu ty jest stąd do du że go je zio ra, trzy

mi nu ty do mniej sze go, obok bie gnie

piasz czy sta dro ga, da lej – łą ki, drze wa, nie licz ne cha -

łu py we wsi, spo ro współ czes nych za bu do wań roz -

sia nych po oko li cy. W naj bliż szym oto cze niu bu dyn -

ku jest w tej chwi li sześć dzia łek po pra wej stro nie,

a pięć – po le wej. Trzy osta t nie po pra wej na le żą

do trzech sióstr. Jed ną z nich jest ma ma pani Ma gda -

le ny – au tor ki pro jek tu pre zen to wa ne go bu dyn ku.

SEN TY MENT
Pierw szy w te oko li ce tra fił w 1959 ro ku wu jek

pani Ma gda le ny, pod czas prak tyk stu den ckich

Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Gdań skiej.

Stu den ci in wen ta ry zo wa li we wsi drew nia ny koś -

ciół (XVII w.) i ory gi nal ne re gio nal ne bu dyn ki

(XIX/XX w.). Za chwy co ny uro ka mi miej sca, przy -

wiózł tu wkrót ce swo ją przy szłą żo nę; po tem ona

za pro si ła swo je sio stry, i tak po wo li ca ła ro dzi na

po ko cha ła ka szub skie za kąt ki. 

Od tam te go cza su wieś bar dzo się zmie ni ła.

Z jed nej stro ny na gor sze, bo roz par ce lo wa ne

pod dział ki let ni sko we zie mie stra ci ły bez po wrot -

nie swą na tu ral ność, z dru giej – na lep sze, bo

miesz kań cy bar dziej się trosz czą o swo je do my

i obej ścia. – Pa gó rek i łą ki (mię dzy in ny mi tę, przez

któ rą moż na by ło śle dzić kur sy au to bu su PKS prze -

jeż dża ją ce go od da lo ną o ki lo metr szo są) te raz po ro -

sły drze wa. Sta rych do mów cią gle uby wa – mó wi

z ża lem pani Ma gda le na. 

Przez wie le lat ro dzi na przy jeż dża ła tu do wy -

naj mo wa nej na sta łe cha łu py, ko rzy sta jąc z niej

przez okrąg ły rok i trak tu jąc jak dru gi dom.

W koń cu za pa dła de cy zja o kup nie zie mi.

W 1994 ro ku spi sa no ak ty no ta rial ne. 

Bu do wa do mu, któ ry od wie dza my, za czę ła się

zaś do pie ro wios ną 2012 ro ku i trwa ła od mar ca

do wrześ nia. 

PRO JEKT 
In spi ra cją dla ar chi tek tki by ły skan dy naw skie do -

my let nie. Ob ra zy te go ro dza ju za bu do wań au tor -

ka pro jek tu przy wioz ła ja ko jed no ze wspom nień

z rocz nych stu diów w Fin lan dii. Kie dy po la tach

za pa dła de cy zja o bu do wie let niej re zy den cji dla

ro dzi ny, tam te skan dy naw skie wspom nie nia wró -

ci ły z ca łą mo cą. W efek cie po wsta ła sie dzi ba

oscy lu ją ca po mię dzy pol skim mo de lem do mu let -

Projekt: arch. Magdalena Zawada,

architectzawada.com, tel. 721 55 11 60. 

Wykonawcy: Michał Turzyński (generalny wykonawca),

michalturzynski.pl, tel. 692 445 383; Maciej Krakowski

(stolarz), stolarniakrakus.pl, tel. 608 289 862.

Pow. użytkowa kondygnacji nadziemnych: 39,7 m2.

Powierzchnia działki: 926 m2.

Metryka budynku
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PLANY DOMU

PARTER

PODDASZE

pustka
nad częścią
dzienną

sypialnia
4,1 m2

komunikacja
4,1 m2

zewnętrzny
grill

sypialnia
8,9 m2

łazienka
3,6 m2

pokój
dzienny
z kuchnią
i jadalnią
18,9 m2

Bu dy nek z jed nos pa do wym da chem i dwo ma po zio ma mi miesz kal ny mi

mie ści po ko je sy pial ne i ła zien kę; część dzien na jest obok – w jed no -

prze strzen nym bu dyn ku prze kry tym da chem dwus pa do wym

Ta ras sos no wy w ko lo rze cap -

puc ci no, zbli żo nym do ko lo ru

wy stę pu ją cej tu zie mi (syp kie -

go, drob no ziar ni ste go pia sku),

dobrze kom po nu je się z po zo -

sta ły mi ele men ta mi, nie do mi -

nu jąc w przestrzeni ogrodu

Ogra ni czo na licz ba ma te ria łów, pro sta pa le ta ko lo ry stycz na, do kład ne
wy ko naw stwo, zin dy wi du a li zo wa na, skon stru o wa na na mia rę for ma
– to naj lep sza re cep ta na uda ny dom. 

ni sko we go (ga ba ry to wo i fun kcjo nal nie trak to wa -

ne go dziś jak dru gi dom), a skan dy naw ską drew -

nia ną „ka bi ną” na week endy i wa ka cje. Co z te go

wy szło? Dom, któ ry za miast du żej po wierz chni, ma

du że, po wię ksza ją ce prze strzeń prze szkle nia; za -

miast sal ki do re kre a cji – roz leg ły ta ras z gład kich

de sek bez ryf la, przy go to wa nych na za mó wie nie

w po bli skim tar ta ku (bo na ta kich naj wy god niej się

le ży, a prze cież le żeć i pa trzeć w nie bo moż na tu go -

dzi na mi!); za miast bu dyn ku sa u ny, któ ry czę sto to -

wa rzy szy fiń skim do mom – bu dy nek miesz kal ny

miesz czą cy część sy pial ną i gos po dar czą. 

BU DO WA
Dom wznie sio no w kon struk cji szkie le to wej, z su -

szo ne go ko mo ro wo, czte ro stron nie stru ga ne go i fa -

zo wa ne go drew na, któ re ce lo wo nie zo sta ło che -

micz nie za im pre gno wa ne. 

Bu dy nek wraz z ta ra sem w wię kszej czę ści po sa -

do wio no na ra mie z drew na kle jo ne go, opar tej

na żel be to wych słu pach, co poz wo li ło na uzy ska nie

lek ko ści (wy e li mi no wa nie ma syw nych co ko łów)

przy znacz nych róż ni cach w wy so ko ści te re nu. Spo -

rym wy zwa niem by ło zna le zie nie wy ko naw cy, któ -

ry nie wiel ki obiekt po trak tu je po waż nie, ze sta ran -

no ścią. Uda ło się! Pra cow ni cy wy bra nej fir my z By -

to wa są do dziś mi le wspo mi na ni przez wła ści ciel ki

– bo umie li słu chać i bez prob le mu do sto so wa li się

do za ło żo nych stan dar dów.

RY GOR ESTE TYCZ NY I DO MO WE CIEP ŁO
Pro stą, ele gan cką bry łę do mu i je go wnę trze wzbo -

ga ca ją bar dzo waż ne w te go ty pu ar chi tek tu rze mi -

ni ma li stycz ne, zin dy wi du a li zo wa ne de ta le. Są mię -

dzy in ny mi: wy ek spo no wa ne od fron tu łącz ni ki

cie siel skie ze sworz nia mi ze sta li nie rdzew nej,

drzwi w mon ta żu bez o pa sko wym z pro stą fu try ną,

nie ty po we scho dy z po jem nym schow kiem, re gu -

lar ny układ wią za rów da cho wych, be lek stro po -

wych oraz oka py na tych sa mych wy so ko ściach

w obu bu dyn kach. War to też za u wa żyć brak ogra -

ni czeń w do bo rze tka nin, ce ra mi ki, an ty ków, ob -

ra zów, współ czes nej rzeź by lu do wej we wnę -

trzach. To wszyst ko poz wo li ło nad ać re a li za cji

nu tę bar dzo oso bi stą, któ ra z obiek tu ar chi tek to -

nicz ne go two rzy praw dzi wy dom.
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Część dzien na to sa lon z ko -

min kiem i anek sem ku chen nym.

Ze wzglę du na nie wiel ką prze -

strzeń aran ża cja wnę trza i ga ba -

ry ty meb li zo sta ły okre ślo ne na

wczes nym eta pie pro jek to wym.

Usta wie nie meb li wa run ko wa ło

m.in. do kład ny roz kład okien

i miej sce na ko mi nek. Wol no sto -

ją ca ko za, na tle ok na da je, nie za -

leż nie od po go dy – po czu cie

ciep ła i bez pie czeń stwa

oraz poz wa la szyb ko ogrzać dom

Na po sadz kach obyd wu czę ści

po ło żo no na be to no wym pod kła -

dzie ży wi cę epok sy do wą: trans -

pa ren tną (z za ska ku ją cym wzo -

rzy stym efek tem uzy ska nym 

po po le ro wa niu pod kła du) – w sa -

lo nie i sza rą kry ją cą – w ko ry ta -

rzu, ła zien ce i sy pial ni

Ła zien kę za pro jek to wa no

z cen ty me tro wą do kład no ścią,

ale też z miej scem na „fa na be -

rie” – be to no wą pod grze wa ną

wan nę z desz czow nią su fi to wą

i wi do kiem na las przez pod łuż ne

ok no od po zio mu po sadz ki

Na pod da sze pro wa dzą de si -

gner skie scho dy ze schow kiem

do stęp nym od stro ny ła zien ki

3

4

2

1

1 2

3 4
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WYRAŹNE ZRÓŻNICOWANIE WYKOŃCZENIA ŚCIAN, Z KTÓRYCH DŁUŻSZE MAJĄ
DESKOWANIE PRZECHODZĄCE AŻ NA DACH, A KRÓTSZE TO GŁADKO TYNKOWANE
SZCZYTY W DREWNIANYCH RAMACH, SPRAWIA ŻE DOM PREZENTUJE SIĘ
ELEGANCKO, A ZARAZEM SKROMNIE. NIE ODCINA SIĘ ZBYT MOCNO
OD OTOCZENIA, ALE ZACHOWUJE WŁASNY, ORYGINALNY CHARAKTER. 

W drewnianym
KO MEN TARZ AR CHI TEKT IWO NA ME RE

Ar chi tekt Jo lan ta Smo lar ska stu dia ukoń -

czy ła w ro ku 2005, na Wy dzia le Ar chi tek -

tu ry i Ur ba ni sty ki Po li tech ni ki Kra kow -

skiej. Jej zawodowa dewiza brzmi:

„Ko cham pięk no i sztu kę, dla te go ar chi tek -

tu ra jest mo ją naj wię kszą pa sją”. 

Wraz z Ma gda le ną Ki doń oraz Mi cha łem

Smo lar skim jest współ za ło ży ciel ką biu ra

pro jek to we go jmsSTUDIO – fir my, któ ra dzia ła na ryn -

ku od 2004 ro ku. 

Dzię ki do świad cze niu, wy kwa li fi ko wa nej ka drze i par -

tner stwu z do świad czo ny mi pro jek tan ta mi bran żo wy -

mi, pra cow nia dys po nu je po ten cja łem umoż li wia ją cym

re a li za cję kom plek so wych pro jek tów miesz kal nych

i ko mer cyj nych; moż na jej zle cić rów nież wy ko na nie

po mia rów ge o de zyj nych, ba dań ge o tech nicz nych,

projektów drogowych i innych. 

Pracownia zajmuje się również opracowaniem projektów

aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.  

AUTORKA PROJEKTU 

JO LANTA
SMOLARSKA

IN WE STO RZY
Dom o po wierz chni oko ło 150 m2 jest prze zna czo ny dla ty po wej,

czte ro o so bo wej ro dzi ny. Wspól ny par ter to prze de wszyst kim sa -

lon, otwar ty aż po dach i spi na ją cy w ca łość dwie kon dy gna cje

skrom ne go na pierw szy rzut oka do mo stwa. Jed no prze strzen na

część dzien na, lek kie scho dy i an tre so la bę dą sprzy jać ży ciu ro -

dzin ne mu, jed nak nad zór nad ma lu cha mi mo że sta no wić w tych

wa run kach du że wy zwa nie (trud no bę dzie uchro nić dzie ci przed

wcho dze niem na scho dy, do kuch ni i w in ne po ten cjal nie nie bez -

piecz ne miej sca). Dla te go pro jekt po le cam prze de wszyst kim ro dzi -

com z pod cho wa ny mi, sa mo dziel ny mi dzieć mi w wie ku szkol nym.

Dwie kom plet nie wy po sa żo ne ła zien ki (po jed nej na każ dym po -

zio mie) ulo ko wa no w są siedz twie scho dów, więc za rów no go ście,

jak i do mow ni cy bę dą mieć do nich wy god ny do stęp. 

W pro stej bry le obok czę ści miesz kal nej zna lazł się jed no sta no -

wi sko wy ga raż. O ile sze ro kie otwar cie prze strze ni dzien nej 

(w pio nie i po zio mie) oraz in te gra cyj ny kli mat za pi su ję po stro nie

za let do mu, to „przy gar nię cie” pod wspól ny dach sa mo cho du wy -

da je się roz rzut no ścią… chy ba że po trak tu je my ten ob szar ja ko re -

zer wę po wierz chni, któ rą w przy szło ści da się wy ko rzy stać w in ny

spo sób: ja ko pra cow nię, bar dziej au to no micz ny po kój dla do ro słe -

go dziec ka lub se nio ra itp. 

DZIAŁ KA
Bu dy nek ma pro stą bry łę, plan w kształ cie wy dłu żo ne go pro sto -

ką ta oraz dwus pa do wy dach z po ła cia mi na chy lo ny mi pod ką tem

400. Jest zwró co ny szczy tem do dro gi do ja zdo wej i cią gnie się

w głąb par ce li. We fron to wej ścia nie znaj du je się tyl ko bra ma ga -

ra żo wa, a wej ście do bu dyn ku za pla no wa no na bocz nej ele wa cji.

Roz wią za nie do brze pa su je do współ czes ne go cha rak te ru do mu,

uła twi tak że za gos po da ro wa nie fron to wej czę ści po se sji. Część te -

re nu bę dzie moż na prze zna czyć na wygodne par ko wa nie sa mo -

cho dów, a fur tkę i chod nik prowadzący do drzwi wej ścio wych wy -

raź nie od se pa ro wać od „pla cu ma ne wro we go”, wykorzystując

zieleń i efek tow ne oświet lenie.

Dom jest prze zna czo ny na dział kę z wja zdem od pół no cy. Au to -

rka pod kre śla, że dzię ki op ty mal nej orien ta cji oraz sta ran nie do -

bra ne mu do wiel ko ści i cha rak te ru po miesz czeń ukła do wi otwo -

rów, bu dy nek bę dzie ener go osz częd ny i będzie w sta nie speł nić

tak że wy mo gi do mu pa syw ne go. To du ża za le ta w cza sach, gdy

ener gia ty le kosz tu je. Z uwa gi na bar dzo zwar tą for mę, dom zmie -

ści się na nie wiel kim ka wał ku zie mi o sze ro ko ści po ni żej 20 m i po -

wierz chni w gra ni cach 500 m2. To kolejny plus, choć – na tu ral nie

– wię kszy te ren poz wo li na stwo rze nie ogro du z praw dzi we go zda -

rze nia oraz lep szą ochro nę pry wat no ści – zwłasz cza po stro nie ta -

ra su i sa lo nu, gdzie za pla no wa no spo re prze szkle nia. 

puzderku
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Au to rka: architekt Jolanta Smolarska, jmsSTUDIO I Po wierz chnia użyt ko wa do mu: 149,3 m2 

plus garaż I Po wierz chnia zabudowy: 116 m2 I Mi ni mal na sze ro kość dział ki: 19 m 
I Kon takt do pra cow ni: jsmo lar ska@ar chi tekt-kra kow.pl; tel. kom. +48 601 671 183

Widok od strony południowo-wschodniejWidok od strony północno-zachodniej
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WNĘ TRZA I ICH FUN KCJE
Wnę trza do mu o bar dzo upo rząd ko wa nym kształ cie ze wnętrz -

nym są za ska ku ją co róż no rod ne. 

Za skrom ną, choć fun kcjo nal ną stre fą wej ścio wą (gdzie

zgrab nie roz wią za no sy stem po łą czeń mię dzy głów nym wej -
ściem, przej ściem do ga ra żu oraz po miesz cze nia tech nicz ne -
go), otwie ra się pra wie 50-me tro wa prze strzeń dzien na. Zor ga -
ni zo wa na wo kół wy god nych, dwu bie go wych scho dów
sek wen cja kuch ni i ja dal ni (z ok na mi od wscho du) oraz czę ści
wy po czyn ko wej – zwró co nej ku za cho do wi, zo sta ła czę ścio wo
po zba wio na su fi tu. 

Oso bi ście za sta no wi ła bym się nad ogra ni cze niem te go otwar -
cia, po przez po wię ksze nie an tre so li i stwo rze nie na gór nej kon -
dy gna cji we wnętrz ne go „bal ko nu” przy scho dach i wzdłuż ścia -
ny ła zien ki. Na wy so kiej, po dzie lo nej nim ścia nie zna ko mi cie

za pre zen to wa ła by się bib lio te ka lub ga le ria zdjęć, ob ra zów czy
pa mią tek z po dró ży… In nym spo so bem na ua trak cyj nie nie te go
nie ty po we go wnę trza jest umiesz cze nie otwo rów w ścia nach ła -
zien ki i głów nej sy pial ni (obie wi docz ne z sa lo nu). Sztu czka po -
win na po le gać na tym, by bez szko dy dla pry wat no ści użyt kow ni -
ków, ich ak tyw ność sy gna li zo wa ły za pa la ją ce się i gas ną ce u gó ry
świat ła. Co po wie cie Pań stwo na po zor nie przy pad ko wo roz rzu -
co ne po po wierz chni tych ścian „pik se le” po je dyn czych luk sfe rów?

Du żą za le tą pro jek tu jest rów nież nie mal w peł ni uży tecz ne
pod da sze, dzię ki wy so kiej na 170 cm ścian ce ko lan ko wej. 
Na wet wy so kim do mow ni kom gwa ran tu je się tu swo bo dę po ru -
sza nia w od leg ło ści oko ło 50 cm od ścian. Wy star czy za tem w ra -
cjo nal ny spo sób umeb lo wać po ko je, roz miesz cza jąc pod ścia na -
mi szaf ki, ko mo dy czy biur ka, a nikt nie na bi je so bie gu za.

WY GLĄD BU DYN KU
Pro sta for ma i ogra ni cze nie do mi ni mum ilo ści de ta li gwa ran -
tu je bu dyn ko wi bar dzo ne u tral ny wy gląd. Choć wie my, że wiel -
ko ści i kształ ty okien do pa so wa no prze de wszyst kim do fun kcji
po miesz czeń, któ re do świet la ją, to od dru giej stro ny – na ele wa -
cjach – prze szkle nia nie ro bią wra że nia roz rzu co nych przy pad -
ko wo. Otwo ry o pro stych kształ tach tak że na ze wnątrz do mu
two rzą ład ne kom po zy cje; cie szą oko lek ko ścią i swo bo dą. 

Pn

hol 
8,9 m2

kuchnia
i jadalnia
19,0 m2

pom. 
techniczne
7,0 m2

pokój
dzienny
29,0 m2

sypialnia
13,0 m2

pustka 
nad salonem

garderoba
9,3 m2

hol 
5,0 m2

pokój
14,5 m2

pokój
14,5 m2

łazienka
2,6 m2 łazienka

6,4 m2

garaż
19,6 m2

Sto su jąc się do wy pra co wa ne go przez ar chi tek tkę po rząd ku,
dach i dłuż sze, pro sto kąt ne ścia ny do mu moż na za miast de sko -
wa niem, po kryć gon tem o nie co ru sty kal nym za cię ciu lub łup -
kiem, czy w osz częd niej szej wer sji włók no ce men to wy mi płyt -
ka mi o cha rak te ry stycz nej struk tu rze (tzw. struk to ni tem),
na wią zu ją cy mi do kosz tow ne go pier wow zo ru; wte dy dom zy ska
bar dziej „miej ski” wy raz. 
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Naj bar dziej re pre zen ta cyj na część do mu ma pod wój ną wy so kość i łą czy się z pry wat nym 
pod da szem. Roz mach te go roz wią za nia prze ła mu je sztyw ny układ wnętrza, dodaje mu
luksusowego charakteru i zarazem sprzy ja in te gra cji użyt kow ni ków. 
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z rynku
04. NIETYPOWE
CEGŁY

Fir ma RÖBEN ofe ru je 
ar chi tek tom moż li wość
re a li za cji na wet naj bar -
dziej in dy wi du al nych
kon cep cji przy wy ko rzy -
sta niu ce gieł klin kie ro -
wych. Róż no rod ność ich
ko lo rów, kształ tów i po -
wierz chni (na przy kład
ry bia łu ska czy skó ra
kro ko dy la), któ re fir ma
mo że stwo rzyć, jest pra -
wie nie o gra ni czo na. (isz)

01. CIEPŁE 
OKNA

W opa ten to wa nych 
pa syw nych ok nach
w tech no lo gii PVC
SCHÜCO ALU IN SI DE za -
sto so wa no ciąg łe, pła -
skie wzmoc nie nia alu mi -
nio we za miast sta lo wych
kształ tow ni ków. Ref lek -
syj ne po wierz chnie od bi -
ja ją fa le pod czer wo ne
z po wro tem do po miesz -
cze nia. W pro fi lu za sto -
so wa no do dat ko we izo -
la to ry ter micz ne, sie dem 
rów no leg łych ko mór
oraz trzy po zio mo we
uszczel nie nia. Ta kie 
ok no ma współ czyn nik
prze ni ka nia ciep ła na
po zio mie pa syw nym Uw
≤ 0,8 W/(m2K). Na wet
pod czas su ro wej zi my
tem pe ra tu ra na we -
wnętrz nej po wierz chni
pro fi lu nie spa da od czu -
wal nie po ni żej tem pe ra -
tu ry po miesz cze nia. (isz)

05. CZAR NO-
-BIA ŁE PŁYT KI 

Ko lek cja BLACK&WHI TE
fir my OPOCZ NO wy róż nia
się bo ga tą ofer tą pły tek
de ko ra cyj nych. Sa ty no -
wym ścien nym płyt kom
ba zo wym w dwóch ko lo -
rach – czer ni i bie li – to -
wa rzy szy sześć ro dza jów
bia ło-czar nych de ko ra cji.
Wśród nich są płyt ki z de -
li kat nym i drob nym wzo -
rem gra ficz nym, z mo ty -
wem kwia to wym
i or na men tem ro dem
z ele gan ckich ta pet. 
Ko lek cja BLACK&WHI TE zo -
sta ła na gro dzo na ty tu łem
„Per ła Ce ra mi ki UE 2013”
oraz „Per ła Ce ra mi ki Dy -
stry bu to rów 2013”. (isz)

02. NO WE WY KOŃ CZE NIE BRAM
Fir ma WIŚ NIOW SKI wpro wa dzi ła no wo czes ny spo sób wy koń -
cze nia bram ga ra żo wych – ma lo wa nie struk tu ral ne na do -
wol ny ko lor z pa le ty RAL. Poz wa la to stwo rzyć wy so kiej 
ja ko ści po wło kę, na da ją cą po wierz chniom sub tel ną, drob no -
ziar ni stą struk tu rę o wy jąt ko wej este ty ce. (isz)

01

02

05

04

Cena: ustalana
indywidualnie.

Producent: SCHÜCO,
www.schueco.pl

Ce na: 59,50 zł/m2.
Pro du cent: OPOCZNO,

www.opoczno.eu, infolinia:
801 01 44 66

Cena: 99 zł za malowanie 1 m2 płaszcza bramy.
Producent: WIŚNIOWSKI, www.wisniowski.pl, tel. 18 44 77 111 

03. LOFTOWE PŁYTKI CERAMICZNE
Li nia LOFT mar ki CE RAM STIC, wier nie od wzo ro wu je struk -
tu rę i bar wę be to nu, a na prze ła ma nie su ro wo ści pły tek,
ko lek cję uroz ma i co no o sze reg de si gner skich do dat ków.
Za pro jek to wa no rów nież de ko ry, przy po mi na ją ce nie co
stre et art czy ma lun ki na mu rach w ko lo rach ży wej i po -
bu dza ją cej do dzia ła nia czer wie ni. (isz)

Cena: 79,98 zł/m2.
Producent: CERAMSTIC, www.ceramstic.com, tel. 22 886 55 79

Cena: ustalana
indywidualnie.

Producent: RÖBEN,
www.dlaarchitekta.roben.pl, 
tel. 71 39 78 100

03
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07. DA CHO WE PO RA DY

Fir ma RU UK KI POL SKA ofe ru je fa -
cho wą po moc swo ich eks per tów.

Bez płat nie i szyb ko moż na uzy skać

pro fe sjo nal ną od po wiedź na każ de

py ta nie do ty czą ce wy bo ru po kry cia

da cho we go, je go ukła da nia lub wy -

mia ny, a tak że za sad udzie la nej gwa ran cji. Wy star czy za dzwo nić pod nu -

mer in fo li nii, na pi sać na adres do ktor dach@ru uk ki.com 

lub sko rzy stać z for mu la rza za miesz czo ne go na stro nie in ter ne to wej. 

Py ta nia moż na tak że za da wać na pro fi lu fir my na Fa ce bo o ku – w każ dą

śro dę do stęp ny jest ser wis Do ktor Dach. (isz) 

06. IN TE LI GEN TNE OK NA

Od 1 mar ca bę dzie do stęp ny sy stem I-tec Smart Win dow fir my IN TER NORM. Poz -

wa la on ob słu gi wać za po mo cą tab le tu lub smar tfo na zin te gro wa ne z ok nem

ro le ty i ża lu zje ze wnętrz ne. Oprócz te go do stęp na jest funk cja I-tec Wen ty la cja

– zin te gro wa ny z ok nem wy wietrz nik z wy mien ni kiem ciep ła, od zy sku ją cy

do 86% ener gii, a w ok nach zes po lo nych tech no lo gia I-tec Za cie nie nie, wy ko -

rzy stu ją cą ener gię sło necz ną do za si la nia ża lu zji z mo dułem fo to wol ta icz nym.

Sy stem mo że być też połączony z in ny mi in te li gen tny mi roz wią za nia mi. Bez -

płat na apli ka cja bę dzie do stęp na w Ap ple Sto re i Go o gle Play. (isz)

Producent: RUUKKI POLSKA, www.ruukkidachy.pl, infolinia: 801 11 88 00

08. EKO LO GICZ NA FAR BA LA TEK SO WA DO WNĘTRZ

PRO LA TEX to no wo czes na, dys per syj na far ba la tek so wa do ma lo wa nia ścian

i su fi tów. Dzię ki wy so kiej od por no ści na dzia ła nie wil go ci, mo że być sto so wa na

za rów no w po miesz cze niach „su chych”, jak i „mo krych”. Far ba ta jest 

ni skoe mi syj na, bez lot nych związ ków or ga nicz nych oraz za pa cho wo ne u tral na.

Po sia da naj wyż szą od por ność na zmy wa nie i szo -

ro wa nie na mo kro (I kla sa wg PN-EN 13300). Pro -

dukt jest do stęp ny w wer sji mat i pół mat

w sze ro kiej pa le cie ko lo rów we dług wzor ni ka

FAR BY KA BE, NCS lub dostarczonego wzoru. (isz)
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Cena: od 17,55 zł/litr (w zależności 

od koloru i wielkości opakowania). 

Producent: FARBY KABE, www.farbykabe.pl, 

tel. 32 204 64 60

Producent: INTERNORM, www.okna-pasywne.pl, tel. 801 88 99 87

08
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z rynku
03. ŻARÓWKI
DEKORACYJNE
Ża rów ki De co ra ti ve Bulb

do stęp ne są w sze ściu

kształ tach – od tych przy -

po mi na ją cych tra dy cyj ne

mo de le, po nie re gu lar ne

i bar dziej no wa tor skie. 

Naj dłuż sza ma 18,8 cm 

wy so ko ści i 2,8 cm sze ro -

ko ści, a naj krót sza – od po -

wied nio 12 i 3,5 cm. (bz)

01. ZDALNE 
STEROWANIE
Do tych czas dar mo wa

apli ka cja Jun ker sHo me,

słu żą ca do zdal ne go 

ste ro wa nia sys te mem

grzew czym, poz wa la ła

na wpro wa dza nie da -

nych wy łącz nie za po -

mo cą urzą dzeń mo bil -

nych pra cu ją cych

w sy ste mie ope ra cyj nym

iOS. Te raz ko mu ni ku je się

tak że ze smar tfo na mi

i tab le ta mi z An dro i dem.

Dzię ki do ty ko we mu ekra -

no wi, in tu i cyj nej na wi ga -

cji i me nu w ję zy ku pol -

skim jej ob słu ga jest

bar dzo pro sta. Do stęp 

do apli ka cji chro nio ny

jest ha słem, więc tyl ko

zna ją ce je oso by mo gą

zmie niać usta wie nia 

w in sta la cji cen tral ne go

ogrze wa nia. (bz)

04. OWALNA
WANNA
Wol no sto ją ca owal ną

wan nę Fre e dom moż na

za mon to wać po środ ku

ła zien ki lub wzdłuż jed -

nej ze ścian. Wan na wy -

ko na na zo sta ła z akry lu

i do stęp na jest na rynku

w jed nym roz mia rze: 

169 cm dłu go ści i 80 cm

sze ro ko ści. Wy róż nia ją

pro ste, kla sycz ne wzor -

nic two. Od pływ umiesz -

czo ny jest w niej po -

środ ku. Pro du cent

ofe ru je wan nę w ze sta -

wie z kon kret nym mo de -

lem ba te rii pod ło go wej,

dzię ki cze mu uni k nie my

nie wła ści we go do bo ru

ar ma tu ry. (bz) 

02. ŁATWE CZYSZCZENIE
Fir ma TEKA pro po nu je w swo ich pie kar ni kach z li nii

Ethos in no wa cyj ny sy stem czysz cze nia Hy droc le an®.

Wy star czy wlać na dno urzą dze nia szklan kę wo dy, włą -

czyć fun kcję czysz cze nia, na stęp nie po cze kać 24 mi nu ty

i na ko niec prze trzeć wnę trze szmat ką, aby pie kar nik

był czy sty. Nie ma za tem po trze by ko rzy sta nia z żad -

nych de ter gen tów. Oprócz te go urzą dze nie wy po sa żo ne

jest w ter mo o bieg, któ ry umoż li wia rów no mier ne pie -

cze nie po traw na kil ku po zio mach jed no cześ nie,

bez prze ni ka nia się sma ków i za pa chów. (bz)

01

02 04

03

Producent: JUNKERS,
www.junkers.pl, 
infolinia: 801 600 801

Cena: 2700 zł.

Producent: RAVAK,

www.ravak.pl, 

tel. 22 755 40 30

Cena: 3999 zł (model HL 890 o pojemności 65 l).

Producent: TEKA, www.teka.com, tel. 22 738 32 70

Cena: 20,30 zł (60 W).

Producent: NOWODWORSKI,

www.nowodvorski.coml, 

tel. 34 344 91 10
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06. ZLEWY 
W NOWYCH 
KOLORACH 

Zle woz my wa ki Pe bel
do stęp ne są te raz aż 

w sied miu ko lo rach: gra fi -

to wym, be żo wym, orze -

cho wym, ciem nobrą zo -

wym, onyx, kre mo wym 

i po lar nej bie li. Moż na je

ku pić w wer sji jed no-

i pół to ra ko mo ro wej,

o sze ro ko ści 45 i 60 cm.

Zle wy wy ko na ne są z Fra -

gra ni tu+. Za wie ra on 80%

gra ni tu i 20% spo i wa

akry lo we go. Po kry te są

też po wło ką ogra ni cza ją -

cą roz wój bak te rii. (bz)

05. GOTOWANIE, SMAŻENIE I GRILLOWANIE
W sy ste mie Do mi no znaj du ją się czte ry ro dza je płyt in duk cyj nych – trzy o sze -

ro ko ści 30 cm i jed na 40 cm. Dzię ki te mu każ dą z nich moż na do wol nie ze so bą

ze sta wiać, w za leż no ści od po trzeb. Do dys po zy cji mi łoś ni ków go to wa nia po -

zo sta je pły ta z tra dy cyj ny mi po la mi grzew czy mi, pły ta z pro sto kąt nym po lem

fle xIn duc tion, tep pan ya ki (umoż li wia szyb kie sma że nie), a tak że in no wa cyj na

La va Grill. Se kre tem dzia ła nia rusz tu jest wy ko na na ze sta li szla chet nej wa -

nien ka, któ rą uzu peł nia my ka mie nia mi wul ka nicz ny mi (la vą). Ka mie nie te pod -

trzy mu ją ciep ło, gwa ran tu jąc otrzymanie wyjątkowego smaku potraw. (bz) 

Cena: 1099 zł.

Producent: FRANKE,  

www.franke.pl,

tel. 22 711 67 00

Cena: od 2449 zł.

Producent: SIEMENS, www.siemens-home.pl, tel. 22 57 27 600

07. O KSZTAŁ CIE KLE PSY DRY
No wą li nię ba te rii Al geo wy róż nia mo tyw

klep sy dry za sto so wa ny w kor pu sach oraz

rą czki uchwy tów o ide al nie pła skiej 

po wierz chni. War to pod kre ślić, że ja ko 

ele ment ma sku ją cy uży ta zo sta ła ro ze ta

wal co wa ta, któ ra do sko na le ukry wa czę ści

mon ta żo we. Ba te rie są po kry te chro mo wa -

ną po wło ką. W ko lek cji zna laz ły się 

na stę pu ją ce ro dza je ar ma tu ry: wan no wa

ścien na z prze łącz ni kiem wan na/prysz nic

z blo ka dą, umy wal ko wa sto ją ca z au to ma -

tycz nym kor kiem spu sto wym, umy wal ko wa

ścien na, bi de to wa sto ją ca z au to ma tycz nym

kor kiem spu sto wym, na try sko wa ścienna

oraz kuchenna stojąca i ścienna. (bz)
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Ce na: 240 zł (wan no wa ścien na), 196 zł (na -

try sko wa ścien na), 159 zł (umy wal ko wa sto ją ca).

Producent: FERRO, www.ferro.pl,

tel. 12 25 62 100
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OPRACOWANIE MONIKA WACH (NA PODSTAWIE SERWISÓW PRASOWYCH FIRM), ZDJĘCIA ORAS, GRUPA PARADYŻ

MO NIER BRA AS – 5 lat pro gra mu 

SU PER DE KARZ. Pod ko niec stycz nia br.

w Se roc ku od by ła się ju bi le u szo wa ga la te -

go pro gra mu. Jak co ro ku, kul mi na cyj nym

pun ktem by ło na gro dze nie 3 naj lep szych

de ka rzy oraz 13 zwy cięz ców w po szcze gól -

nych re gio nach. Przy pom nij my, iż pro gram

SU PER DE KARZ fir my MO NIER BRA AS to

za rów no moż li wość bran żo wej ry wa li za cji,

jak i plat for ma do wy mia ny za wo do wych

do świad czeń wśród de ka rzy. 

DAN FOSS wspie ra. Ru sza czwar ta edy cja pro -
gra mu sty pen dial ne go Aka de mia Dan foss, któ -
ry da je co raz wię ksze moż li wo ści roz wo ju

uzdol nio nym stu den tom z wo je wódz twa ma zo -

wiec kie go oraz po mor skie go. To tak że szan sa

dla tych, któ rzy już te raz my ślą o swo jej ka rie -

rze za wo do wej. Or ga ni za to rzy pro gra mu wy ło -

nią tro je la u re a tów, któ rzy po za sty pen dium

pie nięż nym otrzy ma ją m.in. moż li wość od by -
cia płat nych prak tyk w fir mie DAN FOSS. 
Aka de mia jest ob ję ta ho no ro wym pa tro na -
tem Am ba sa dy Kró le stwa Da nii, Po li tech ni ki
Gdań skiej, Po li tech ni ki War szaw skiej, Uni -
wersytetu War szaw skie go oraz Uni wersytetu
Gdań skie go. 

ORAS eko lo gicz nie. Fir ma ORAS zo sta ła

na gro dzo na ty tu łem Ja kość Ro ku 2013

w ka te go rii eko lo gia, za in no wa cyj ną li nię

in te li gen tnych, osz czę dza ją cych wo dę ba -

te rii Op ti ma. 

Na gro da zo sta ła przy zna na nie tyl ko

za wa lo ry użyt ko we, ale tak że wy ko rzy sta -

nie „zdro wych” ma te ria łów. Se ria Oras

Op ti ma to bo wiem pier wsza w Eu ro pie ar -

ma tu ra wy ko na na z bez o ło wio we go mo -

sią dzu, tzw. eko mo sią dzu.

ŚNIEŻKA – bezpieczna. Śnieżka Satynowa
oraz Śnieżka Supermal® Emalia Akrylowa,
jako pierwsze farby na polskim rynku,
otrzymały certyfikat KidZone. Znak Jakości
KidZone pod patronatem Rzecznika Praw
Dziecka ma na celu uhonorowanie marek,
które w codziennych działaniach dążą
do osiągania najlepszej jakości i wysokiego
poziomu bezpieczeństwa swoich produktów
oraz wprowadzają innowacyjne rozwiązania
prodziecięce. 

GRU PA PA RA DYŻ z na gro da mi. W lu tym

br. w War sza wie od by ła się 10. ju bi le u szo wa

ga la kon kur su Per ły Ce ra mi ki UE 2013.

W tym ro ku GRU PA PA RA DYŻ zdo by ła aż

13 na gród, w tym – już po raz 9. – Wiel ką

Per łę Ce ra mi ki UE z Dia men ta mi. Kon kurs

ten ma na ce lu pro mo wa nie pły tek ce ra -

micz nych wy róż nia ją cych się wzor nic twem

i wy so ki mi pa ra me tra mi tech nicz ny mi.

AU STRO THERM „Ga ze lą Biz ne su”. „Ga ze le
Biz ne su” to kon kurs or ga ni zo wa ny nie przer -
wa nie od 2000 ro ku. Je go ce lem jest wy róż -
nie nie ma łych i śred nich firm, któ re dzię ki
dy na micz ne mu roz wo jo wi do sko na le ra dzą
so bie wśród kon ku ren tów. Jak po wie dzia ła
An na Śpie wak, pre zes AU STRO THERM: – Ten
ty tuł to po twier dze nie, że trans pa ren tność
i rze tel ność jest do ce nia na. (...) To tak że sy -
gnał dla par tne rów, że je steś my sil ni, sta bil ni
i roz wo jo wi, a współ pra ca z na mi nie nie sie
żad ne go ry zy ka, i wciąż wy ma ga my od sie bie
i od ofe ro wa nych przez nas pro duk tów naj -
wyż szej ja ko ści.

CZTE RY KĄ TY z e-bo o kiem. W ser wi sie

Czte ry ka ty.pl moż na po brać dar mo wy 

e-bo ok pt. „Jak sor to wać, że by nie zwa rio -

wać”. To prak tycz ny prze wod nik po re cy -

klin gu w pol skich do mach, któ ry w pro sty

i cie ka wy spo sób wy jaś nia, ja kie są ko rzy -

ści z se gre go wa nia śmie ci, jak sor to wać

od pa dy co dzien ne i kło pot li we, 

jak dać rze czom dru gie ży cie oraz este -

tycz nie i prak tycz nie urzą dzić do mo we

cen trum se gre ga cji.

FA KRO – spot ka nie. Ar chi tek ci, któ rzy bra li
udział w ubieg ło rocz nej edy cji or ga ni zo wa ne -
go przez FA KRO kon kur su New Vi sion of the
Loft 2, spot ka li się w No wym Są czu na kon fe -
ren cji szko le nio wej. Do głów nej sie dzi by dru -
gie go na świe cie pro du cen ta okien da cho wych
przy je cha li go ście z Włoch, Lit wy, Nie miec,
ze Sło wa cji oraz z Pol ski. W kon fe ren cji tej
uczest ni czy li w niej rów nież dzien ni ka rze mię -
dzy na ro do we go cza so pis ma dla ar chi tek tów
„A10”: In di ra van’t Klo o ster i Kim Hoef na gels
z Ho lan dii. Do daj my, iż ma ga zyn „A10” był
współ or ga ni za to rem Kon kur su New Vi sion 
of the Loft 2. 

ROC KWO OL – krok po kro ku. Na stro nie

in ter ne to wej fir my do stęp na jest bez płat na

apli ka cja Op ti Ho u se, któ ra po wpro wa dze -

niu od po wied nich da nych poz wa la wy li -

czyć, ja ka po win na być gru bość izo la cji na -

sze go do mu, a w per spek ty wie – ile

za osz czę dzi my i w ja kim cza sie na kosz -

tach je go użyt ko wa nia. Apli ka cja jest in tu i -

cyj na i nie wy ma ga szcze gó ło wej wie dzy.

Nie po trze bu je my tak że żad nej do ku men -

ta cji tech nicz nej. Pro gram umoż li wia na

ko niec kon takt z eks per tem ROC KWO OL,

z któ rym da ny pro jekt moż na przed y sku to -

wać in dy wi du al nie.

INO U TIC/DE CE U NINCK kon kur so wo. W ter -
mi nie od 1 mar ca do 31 paź dzier ni ka 2014 roku
moż na nad sy łać zgło sze nia na kon kurs or ga -
ni zo wa ny przez fir mę INO U TIC/DE CE U NINCK.
Je go ha sło brzmi: „Mam ta ras Twin son”. Ce -
lem kon kur su jest wy ło nie nie naj cie ka wszych
re a li za cji ta ra sów przy bu dow nic twie jed no -
ro dzin nym, wy ko na nych z wy ko rzy sta niem
de sek kom po zy to wych Twin son. Oce nie pod le -
gać bę dą za rów no wa lo ry este tycz ne, jak
i fun kcjo nal ność pro jek tu, je go har mo nia
z oto cze niem oraz er go no mia. Szcze gó ły oraz
re gu la min kon kur su do stęp ne są na stro nie in -
ter ne to wej fir my. 

OKNOPLAST supermarką. Firma zdobyła

tytuł Created in Poland Superbrands

2013/2014, przyznawany najsilniejszym

markom konsumenckim w Polsce. Nagroda

ta jest potwierdzeniem wysokiej pozycji,

jaką OKNOPLAST zajmuje w oczach

konsumentów. 

DRU TEX do ce nio ny. Fir ma DRU TEX po in for -
mo wa ła, że jej ok na w sy ste mach IGLO 5 oraz
IGLO 5 Clas sic uzy ska ły cer ty fi kat 
P-mark (znak P), przy zna wa ny przez szwedz ki
in sty tut na u ko wy SP. Cer ty fi kat umoż li wia
jesz cze bar dziej dy na micz ny roz wój sprze da -
ży na ryn kach skan dy naw skich, po twier dza -
jąc, że ok na te speł nia ją ry go ry stycz ne nor my
ja ko ścio we i praw ne obo wią zu ją ce w za kre sie
sto lar ki w Skan dy na wii.
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DOM 
W PRAKTYCE

Polecamy
różne rodzaje

stelaży 
do łazienek

str. 102

Architektura:

42. Korzystna rezygnacja, 
czyli jak dobrze oszczędzać
przy projektowaniu domu

Budowa: 

46. Detal budowlany – cokół 
48. Organizacja placu budowy
52. Jak ocieplać, żeby 

nie poprawiać
58. Fundamenty w domu 

energooszczędnym
64. Najcieplejsze okna
76. Dachówki wciąż w modzie
84. Jak budować z betonu 

komórkowego
90. Izolacje dachów płaskich
Instalacje:

96. Wentylacja z rekuperacją
102. Jaka łazienka, taki stelaż
108. Napowietrzanie kanalizacji
Wykończenie:

110. Parapet wieńczy okno
114. Pstryk i wszystko jasne
118. Lakier do parkietu 

czy parkiet do lakieru
Gorąca linia

128. Dachówki wciąż w modzie

Fo
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: T
E

C
E

Oby te pierwsze od kilku lat jaskółki przyniosły prawdziwą
wiosnę na rynku budowlanym. Rozpoczynamy więc
nowe cykle artykułów, które będziemy kontynuować 
do końca sezonu prac. Jednym z nich jest „Dom
energooszczędny”, dotyczący najważniejszego 
chyba trendu, jaki obserwujemy na budowach, a przy 
tym odpowiadającemu zaostrzającym się regulacjom
w kwestii termoizolacyjności naszych domów. 
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Pro jek to wa nie jest sztu ką re zy -

gna cji z pew nych po my słów.

Na wet tych do brych. Tak, aby

zo sta ły tyl ko te, któ re stwo rzą spój ny

do bry i osz częd ny pro jekt. 

Ta za sa da do ty czy za rów no wy glą -

du ze wnętrz ne go bu dyn ku, jak i je -

go wnę trza, a na wet za gos po da ro wa -

nia dział ki.

Ko rzyst na re zy gna cja,
czy li jak do brze osz czę dzać
przy pro jek to wa niu do mu 

Wymarzony stylowy dom

nie musi być pozbawiony

nowoczesnych elementów.

Byle tylko udało się

zachować umiar

i najważniejsze cechy

wybranego stylu   
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Każdy z nas natrafia czasem na przykłady domów, które są „przegadane”.
Domów, w których bogactwo pomysłów, detali i materiałów tworzy bałagan;
które mimo dużych nakładów finansowych, dają nieciekawy i niestrawny
efekt. Niczym tort ze zbyt dużą ilością lukru... Po co więc wydawać
na lukier, skoro smaczniej byłoby bez niego... 

My śląc o swo im przy szłym do mu,

war to za cho wać re żim już przy gro ma -

dze niu po my słów. Jak to zro bić? 

Na po czą tek na le ży za cząć od okre -

śle nia ogól ne go wy glą du, sty lu i cha -

rak te ru bu dyn ku. Do pie ro wów czas,

gdy ma my jas no spre cy zo wa ny cel, za -

czy na my do bie rać od po wied nie „do -

dat ki” w po sta ci de ta li i ma te ria łów,

za rów no tych, któ re za de cy du ją o wy -

glą dzie bu dyn ku z ze wnątrz, jak i od

środ ka. A do peł nie niem ca ło ści po wi -

nien być ogród. 

Na do da tek we wszyst kim po wi nien

nas ce cho wać umiar. Bo nie war to

„prze ga dać” do bre go po my słu. To nie

świad czy o do brym gu ście, a po za tym

du żo kosz tu je. 

TEKST I ILU STRA CJE AR CHI TEKT JA NUSZ KA CZO REK

Wymarzony stylowy dom

nie musi być pozbawiony

nowoczesnych elementów.

Byle tylko udało się

zachować umiar

i najważniejsze cechy

wybranego stylu   
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Krok pierw szy, czy li po mysł na dom
Na po czą tek war to się za sta no wić, z ja ki mi przy miot ni ka mi

ma się ko ja rzyć nasz dom. Wy bór jest du ży. Dla przy kła du:

wiej ski, przy tul ny, roz leg ły, przy sa dzi sty, ni ski, oka za ły, smu -

kły, miej ski itd. Naj bar dziej od po wia da ją ce na szym ocze ki wa -

niom ce chy po win ny nam po móc zde fi nio wać, jak bę dzie wy -

glą da ła bry ła do mu. Daj my na to, że do opi sa nia przy szłe go

do mu uży je my pierw szych trzech przy miot ni ków z po wyż sze -

go ze sta wie nia: wiej ski, przy tul ny i roz leg ły. Okre śla ją one kli -

mat wiej skie go obej ścia.

Weź my więc układ dwóch pro stych brył (ga ra żu i do mu

miesz kal ne go jak na rys. 1), swo bod nie usy tu o wa nych

na dość ob szer nej dział ce, któ ry do brze bę dzie przy po mi nał

wiej ski układ za bu do wy. To jest dla nas punkt wyj ścia do dal -

szych kro ków pro jek to wych.

Wiem, że dla wie lu osób ta ki układ bu dyn ków mo że wy da je

się zbyt ubo gi. I chęt nie ule pi li by coś cie ka wsze go, jak cho ciaż -

by ze staw pre zen to wa ny na ry sun ku 2, cha rak te ry zu ją cy się sy -

me trycz nym ukła dem ele wa cji i roz rzeź bio nym da chem, sta no -

wią cy jak że po wszed ni wi dok dla pol skie go kra jo bra zu.

Nie pój dzie my jed nak tym tro pem. Po zo sta nie my przy roz -

wią za niu prost szym i tań szym. A do zna nia este tycz ne za pew -

ni my so bie in ny mi środ ka mi.

za tem na do bre po my sły z sy me trycz ną ele wa cją, bo w na szej

sy tu a cji nie znaj du ją ra cjo nal ne go uza sad nie nia. Roz są dek pod -

po wia da, by wej ście do do mu usy tu o wać po mię dzy ga ra żem

i do mem. W miej scu ma ło eks po no wa nym, nie co za cie nio nym,

ale fun kcjo nal nie wła ści wym. Skró ci my wów czas dro gę do do -

mu za rów no oso bom przy jeż dża ją cym do nie go sa mo cho dem,

jak i tym wcho dzą cym. I na do da tek w cen tral nej, sło necz nej

czę ści bu dyn ku bę dzie my mo gli urzą dzić coś faj niej sze go niż

sień i hol. Po nie waż wyj ście do ogro du po win no być zlo ka li zo -

wa ne od po łud nio we go wscho du, gdzie jest do bre świat ło i naj -

wię cej prze strze ni, w tej czę ści do mu za pla nuj my po kój dzien -

ny i kuch nię... Idąc tym tro pem, w po dob ny spo sób na le ży

roz dys po no wać wszyst kie waż niej sze ele men ty do mu. 

Uwa ga! Po my sły po win ny har mo nij nie współ grać ze so bą.

To klucz do suk ce su na tym eta pie.

Kie dy ma my zde fi nio wa ny spo sób za bu do wy dział ki (rys. 3),

przy cho dzi po ra zde cy do wać, gdzie umie ści my głów ne ele -

men ty do mu, i jak bę dą one wy glą da ły. Do roz lo ko wa nia ma -

my mię dzy in ny mi: wej ście, ga raż, ta ras i wyj ście do ogro du

– czy li wszyst kie te ele men ty, któ re są waż ne dla wnę trza do -

mu, je go wy glą du ze wnętrz ne go oraz ma ją wpływ na za gos -

po da ro wa nie dział ki. Oto jest naj waż niej szy etap pla no wa nia.

Tu obo wią zu je za sa da spój no ści pro jek tu.

Nie do puść my do te go, by je den po mysł (choć by naj lep szy)

psuł resz tę. A tak by się sta ło, gdy byś my np. po szli tro pem z rys.

2 i zro bi li wej ście na osi do mu (rys. 4), co ogra ni czy ło by znacz -

nie moż li wo ści aran ża cji wnę trza. Dla cze go? Bo cen tral nie usy -

tu o wa ne wej ście z ho lem i scho da mi po dzie li wnę trze do mu na

dwie czę ści. Jed na z nich (od pół no cy) bę dzie wte dy znacz nie

go rzej oświet lo na i z gor szym wi do kiem na ogród. Po rzuć my

Krok dru gi, czy li roz wi ja my po mysł

RYS. 1 RYS. 2 

RYS. 3 RYS. 4
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[Ko rzyst na re zy gna cja]

Krok trze ci, czy li do bie ra my do dat ki
Ma my już „usta wio ne” wszyst kie naj waż niej sze ele men ty do -

mu. I co za tym idzie – pew ność, że dom bę dzie fun kcjo no wał

pra wi dło wo. Za słu ży liś my więc na odro bi nę przy jem no ści...

Do tar liś my oto do eta pu, na któ rym bę dzie my do bie rać efek -

tow ne do dat ki, czy li te ele men ty do mu, któ re bę dą cie szyć

oczy i uprzy jem niać ży cie do mow ni ków. 

Do dys po zy cji ma my ta kie fun kcjo nal ne ga dże ty jak we -

ran dę, wy kusz, bal kon, dzie siąt ki ro dza jów okien, drzwi

i set ki ma te ria łów wy koń cze nio wych do wnę trza i na ze -

wnątrz do mu. Na sza gło wa w tym, że by mą drze i z umia rem

wy ko rzy stać do stęp ne ele men ty. To, co wy bra łem do na sze -

go wiej skie go do mu (rys. 5), opi sa łem na są sied niej stro nie.

Pa mię taj my o tym, że przy da się nam tyl ko część ofe ro wa -

nych na ryn ku do dat ków!

Po trze bu je my mię dzy in ny mi do bre go po my słu na na sze

bocz ne wej ście do do mu. Niech to bę dzie coś nie szab lo no we -

go i ory gi nal ne go, co po łą czy oba bu dyn ki (ga raż oraz dom

miesz kal ny), a jed no cześ nie spraw dzi się w ro li przed sion ka

i ho lu wej ścio we go... Po tem mu si my do brać ok na i drzwi bal -

ko no we – od po wied nio do fun kcji i usy tu o wa nia po miesz -

czeń. Po win ny one efek tow nie i efek tyw nie oświet lać wnę -

trza, ale osz czę dzać nasz por tfel. Na ko niec po trze bu je my

kil ku de ta li i po my słów, któ re pod kre ślą cha rak ter do mu

i uczy nią go nie pow ta rzal nym. A więc do rze czy!

Na rynku jest teraz multum
rozwiązań i architektonicznych
gadżetów. Każdy 
rozpatrywany osobno
może nas zachwycić.
Do konkretnego domu, 
którego styl zawczasu sobie
określiliśmy, pasują jednak
tylko nieliczne. 
I to w ograniczonej ilości.
Przesada to nasz największy
wróg. Gwarantuję, że kierując
się umiarem, łatwiej uzyskać
dom oszczędny, a przy tym
ciekawy i oryginalny. 

RYS. 5
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WE RAN DA, ORAN ŻE RIA
Ulo ko wa ne z bo ku bu dyn ku wej ście zro bi my w kon wen cji prze -
szklo nej we ran dy. W ten spo sób wpu ści my do ho lu wej ścio we go
spo ro po łud nio we go świat ła. A du że taf le szkła i wstaw ki z drew -
na do brze pod kre ślą  stre fę wej ścia. Tak, wiem – to roz wią za nie
da le kie od kon wen cji, ale przy zna cie Pań stwo, że sku tecz ne.
Cza sem war to odejść od utar tych ście żek. 
Prze szklo na we ran da bar dzo do brze kon tra stu je ze spo koj ny mi,
tra dy cyj ny mi bry ła mi ga ra żu i do mu. I w ten spo sób do sko na le
wy róż nia wej ście do do mu na tle peł nych ścian. Je że li gdzie kol -
wiek wy da wać pie nią dze, to zde cy do wa nie tu taj. Bę dzie to je dy ne
dro gie roz wią za nie w tym do mu. Ale war te swo jej ce ny.

OK NA, DRZWI BAL KO NO WE
Stolarka okienna i drzwiowa sta no wi zna czą cą po zy cję w kosz to -
ry sie. Ce na kom ple tu okien to dzie siąt ki ty się cy zło tych. A to
ozna cza, że wy bór i roz miesz cze nie okien wy ma ga za sta no wie -
nia.... Do na sze go pro jek tu uży je my dwóch ze sta wów du żych okien
prze suw nych. Bę dą usy tu o wa ne od po łud nia – w po ko ju dzien nym
i kuch ni. W tej czę ści do mu war to za in we sto wać w du że prze szkle -
nia otwie ra ją ce wnę trze na ogród. Sko ro jednak wy da liś my na nie
ty le pie nię dzy, to w po zo sta łych czę ściach do mu bę dzie my osz -
częd niej si. Za sto su je my ma łe ok na, szcze gól nie od pół no cy. 
Zgod nie ze zdro wym roz sąd kiem zresz tą.

PRZY BU DÓW KA
W po łud nio wym na roż ni ku do mu do sta wia my przy bu dów kę
z pro stym pul pi to wym da chem. Tam zmie ści się kuch nia 
i wyj ście do ogro du i wa rzyw ni ka (od za cho du za ka mien nym

LI STA DO DAT KÓW DO NASZEGO DOMU
mur kiem). Przy bu dów ka to do dat ko wa prze strzeń kuch ni, rzę -
si ście oświet lo na wspomnianym wcześniej du żym na roż nym
ok nem bal ko no wym. W po łą cze niu z ka mien nym mu rem or ga -
ni zu je prze strzeń w tej czę ści ogro du.

BAL KON 
Jest to kosz tow ny i mo im zda niem zbęd ny wy da tek w do mu
jed no ro dzin nym. Je że li nie ma wię ksze go uza sad nie nia fun -
kcjo nal ne go, na le ży z nie go zre zy gno wać. Tak też zrobimy
przy opracowywaniu tego projektu. 

BRA MA GA RA ŻO WA
Wro ta ga ra żo we two rzą dość du żą pla mę na ele wa cji. A na wet
co raz wię kszą, bo stan dar dem sta ją się co raz wię ksze ga ra że
(na 2 lub 3 sa mo cho dy). W na szym do mu bę dzie my mie li dwie
bra my ob ło żo ne drew nem, w ta kim sa mym ko lo rze jak in ne
wstaw ki drew nia ne na ele wa cjach. Wy ko rzy sta nie dwóch osob -
nych wrót jest roz wią za niem droż szym niż mon taż jed nej szer -
szej bra my, ale prak tycz niej szym – bo sa mo cho dy bę dą stać
w wię kszej od leg ło ści od sie bie. Przed ga ra żem ma my du żo
miej sca, mo że my więc za -
sto so wać tań sze wro ta
uchyl ne (w trak cie uchy la -
nia zaj mu ją ok. 1 m prze -
strze ni przed ga ra żem).

KA MIEŃ LUB CEG ŁA
NA ELE WA CJI
Ka mien na lub ce gla na li ców -
ka na ele wa cji to dro ga
rzecz. A na wet bar dzo dro ga.
Na miast ką ka mien nej ele wa -
cji mo że być, jak w na szym
pro jek cie, frag ment mu ru lub
co kół. Ta niej będzie na pew -
no. A czy tak sa mo efek tow -
nie? Być mo że...

ŚWIET LI KI
Za sto so wa łem dwa nie ty po -
we świet li ki na szczy tach da -
chu. W no cy bę dą wy glą da ły nie zwy kle efek tow nie, a w dzień – jak
to świet li ki – bę dą wpusz cza ły świat ło do do mu. Li stę do dat ków
moż na roz wi jać jesz cze dłu go. Ja na tym skoń czę, bo cho dzi ło
o wzór po stę po wa nia. Jak bu do wać wy o bra że nie o swo im do mu.
I jak ro bić to z umia rem, aczkol wiek efek tow nie. Ja to zro bi łem
w czte ry go dzi ny. Pań stwo ma ją na to znacz nie wię cej cza su, więc
na pew no wy jdzie o wiele le piej... Po wo dze nia!

Mniej więcej tak

w efekcie końcowym
może  wyglądać dom,

którego planowanie

rozpoczęliśmy

od wyboru kluczowych

słów najlepiej

określających

nasz wymarzony

przyszły dom. Słowa

te brzmiały: wiej ski,

przy tul ny i roz leg ły
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Ta gór na, wy sta ją ca po nad te ren

część ścian fun da men to wych

chro ni ele wa cję przed za wil go -

ce niem kro pla mi desz czu od bi ja ją cymi

się od grun tu lub za le ga ją cym śnie giem.

Co kół mu si mieć więc od po wied nią 

wy so kość i po wi nien być wy ko na ny nie

tyl ko este tycz nie, ale tak że z ma te ria łu

trwa łe go oraz od por ne go na wo dę

Cokół
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i mróz. Naj czę ściej do wy koń cze nia tej

czę ści ścian jest wy bie ra ny klin kier. Nic

w tym dziw ne go – ma on du żą wy trzy -

ma łość na ści ska nie, bar dzo ni ską na sią -

kli wość i wy so ką mro zo od por ność. 

Stan dar do wo co ko ły ma ją 30-50 cm

wy so ko ści. Niż sze, szcze gól nie te po ni żej

20 cm, mo gą zbyt sła bo chro nić ścia ny

przed wo dą desz czo wą, po nie waż pod -

czas sil nych opa dów kro ple od bi ja ją się

od pod ło ża na wy so kość na wet 30 cm.

Co ko ły wyż sze niż 50 cm zwykle spo -

ty ka się w do mach z piw ni ca mi czę ścio -

wo za głę bio ny mi w zie mi. Wte dy co kół

się ga naj czę ściej do wy so ko ści stro pu

nad piw ni cą. W bu dyn kach nie pod piw -

ni czo nych koń czy się zwy kle na po zio -

mie pod ło gi par te ru.

Konstrukcja cokołu

WARIANTY WYKONANIA COKOŁU
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COKÓŁ COFNIĘTY WZGLĘDEM
LICA ELEWACJI

COKÓŁ WYSUNIĘTY PRZED LICO
ELEWACJI

ZABEZPIECZENIE COKOŁU
WYSUNIĘTEGO

ściana elewacyjna

ocieplenie

cegły 
z kapinosem

cokół

ściana nośna

ściana
fundamentowa

pozioma 
instalacja
przeciwwilgociowa

ściana elewacyjna

ocieplenie

cegły 
z kapinosem

cokół

ściana nośna

ściana
fundamentowa

pozioma 
instalacja
przeciwwilgociowa

ocieplenie ściany

ściana nośna

okapnik 
z kształtek 
na styropianie

cokół z płytek

ściana
fundamentowa

ocieplenie

pozioma 
instalacja
przeciw-
wilgociowa

OPRACOWANIE IWONA SZCZEPANIAK

Ściany zewnętrzne domu, tuż przy ziemi, 
wymagają szczególnej ochrony. Dlatego ich dolną 
część – zwaną cokołem – wykańcza się inaczej niż resztę elewacji.

Co kół mo że być wy ko na ny ja ko wy su nię ty lub cof nię ty w sto -

sun ku do ele wa cji o kil ka cen ty me trów. Co kół wy su nię ty

spowoduje, że dom bę dzie spra wiał wra że nie ma syw niej sze go.

Z ko lei co kół cof nię ty przy da mu lek ko ści. 

Z prak tycz ne go pun ktu wi dze nia naj lep szym roz wią za niem

jest cof nię cie co ko łu, pod wa run kiem że w ścia nie par te ru zo -

sta nie wy ko na ne nie wiel kie pod cię cie, zwa ne ka pi no sem. Za -

po bie ga on za wil go ce niu stre fy co ko ło wej, mi mo że wo da opa -

do wa spły wa po gór nej czę ści ele wa cji na zie mię. Nie da się

te go uni k nąć przy co ko le wy su nię tym, gdyż wo da desz czo wa

za trzy mu je się na wy su nię tym co ko le. Do dat ko wo, przy nie -

wła ści wie wy ko na nej izo la cji po zio mej, mo że wni kać do wnę -

trza do mu. Z te go wzglę du co kół wy su nię ty trze ba od po wied -

nio za bez pie czyć przed dzia ła niem wo dy, w prze ciw nym ra zie

mo że po wo do wać trwa łe za wil go ce nie, a w re zul ta cie nisz cze -

nie ścia ny. Za le ca nym roz wią za niem jest wy ko na nie ob rób ki

z bla chy wy sta ją cej od 3 do 5 cm po za li co co ko łu i opa da ją cej

na ze wnątrz pod ką tem co  naj mniej 10°. Moż na też za koń czyć

war stwę co ko ło wą rzę dem ce gieł z wy pro fi lo wa nym spad -

kiem. Styk ob rób ki ze ścia ną uszczel nia się ma są si li ko no wą. 
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Oparcie cokołu

ocieplenie

cokół

poszerzona 
ława fundamentowa

POSZERZONA ŁAWA
FUNDAMENTOWA

WSPORNIK Z BLOCZKÓW
WMUROWANYCH POPRZECZNIE 

WSPORNIK Z ŻELBETOWEJ
BELKI WYLEWANEJ

WARIANTY PODPARCIA COKOŁU

ocieplenie

cokół

bloczek
podpierający
cokół

ściana
fundamentowa

ocieplenie

cokół

belka
żelbetowa

ściana
fundamentowa

pręt 
stalowy 
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pierwsza 
warstwa 
izolacji 
poziomej

druga 
warstwa 
izolacji
poziomej
wywinięta 
od
wewnątrz 
na
pierwszą
warstwę
bloczków

uszczelnienie
silikonem

cokół wysunięty

Co kół wy ko nu je się przed wznie sie niem ścian na dzie mia.

Na nim oraz na ścia nach fun da men to wych bę dą sta bil nie opie -

rać się ścia ny ze wnętrz ne. Dla te go rów nież co kół – szcze gól nie

ten cięż ki, z ce gieł klin kie ro wych – po wi nien mieć so lid ne

opar cie. Naj czę ściej spo ty ka nym spo so bem jest wy ko na nie od -

po wied nich ścian fun da men to wych o sze ro ko ści 38 cm. Dla te -

go naj le piej zde cy do wać się na nie go już na eta pie po szu ki wa -

nia pro jek tu. Ku pu jąc pro jekt, w któ rym uwzględ nio no co kół

klin kie ro wy, ma my pew ność, że wszyst kie war stwy są od po -

wied nio za pro jek to wa ne, a fun da men ty do brze ob li czo ne. Je -

śli pro jekt za kła da in ne roz wią za nie, a nam za le ży na mu ro wa -

nym co ko le, trze ba skon sul to wać się z kon struk to rem. Mo że

się bo wiem oka zać, że ła wa fun da men to wa zo sta ła za pla no -

wa na „z za pa sem” i po sze rza nie jej nie bę dzie ko niecz ne.

W prze ciw nym ra zie trze ba wy ko nać kon struk cję, na któ rej zo -

sta nie opar ty klin kie ro wy „mu rek”. 

Na nie wiel ką osz częd ność poz wa la wy ko na nie ścia ny fun -

da men to wej o sze ro ko ści je dy nie 25 cm, a nie 38 cm. Je śli ta -

kie roz wią za nie jest moż li we ze wzglę dów wy trzy ma ło ścio -

wych, co kół mu ru je się wte dy z po łó wek ce gieł klin kie ro wych

tyl ko po wy żej po zio mu grun tu, opie ra jąc go na wspor ni ku

z uło żo nych po przecz nie blo czków be to no wych. Je że li nato -

miast ścia na jest już go to wa, w mu rze mo cu je się sta lo we prę -

ty, a na nich kon so lę wspor czą w po sta ci żel be to wej bel ki.

War to pa mię tać, że ro dzaj wy koń cze nia co ko łu klin kie rem

za le ży w pew nej mie rze od sze ro ko ści ła wy fun da men to wej.

Gdy jest ona wy star cza ją ca, moż na za sto so wać ceg ły, je śli nie

– lżej sze od nich płyt ki, mo co wa ne na klej.

Gdy co kół jest wy ko na ny ja ko cof nię ty wzglę dem ele wa cji, naj -

waż niej szym i czę sto wy star cza ją cym za bez pie cze niem jest

szczel na izo la cja po zio ma uło żo na na wierz chu ścian fun da men -

to wych, sta ran nie po łą czo na z izo la cją pod ło gi na grun cie.

Przy co ko le wy su nię tym ta ka ochro na jest nie wy star cza ją ca.

Dla te go po zio mą izo la cję trze ba uło żyć w dwóch war stwach.

Pier wszą wy ko nu je się tra dy cyj nie, dru gą wy wi ja od stro ny we -

wnętrz nej na pier wszą war stwę blo czków lub pu sta ków ścia ny

noś nej. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu wo da z wierz chu wy sta ją -

ce go co ko łu nie bę dzie wni kać do wnę trza do mu.

Izolacja
przeciwwilgociowa

Wysuniętego cokołu nie warto planować, gdy dom będzie otoczony drzewami. Stałe
zacienienie utrudnia wysychanie cokołu i jego górną powierzchnię szybko porastają mchy.
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Ja kie kol wiek ro bo ty bu do wla ne na
dział ce moż na roz po cząć do pie ro po

uzy ska niu pra wo moc ne go poz wo le -

nia na bu do wę oraz zgło sze niu w po wia -

to wym in spek to ra cie nad zo ru bu do wla -

ne go za mia ru przy stą pie nia do bu do wy. 

Poz wo le nie na bu do wę upra wo moc -

nia się po 14 dniach od da ty je go wy da -

nia, co po twier dza ad no ta cja na tym 

do ku men cie. Jest waż ne przez 3 la ta

(do te go cza su na le ży roz po cząć bu do -

wę) oraz gdy ewen tu al ne przer wy w ro -

Organizacja
placu budowy

Zakres przygotowań niezbędnych do rozpoczęcia budowy w dużym

stopniu zależy od formy prowadzenia robót – czy budujemy sposobem

gospodarczym, czy też zlecamy firmie kompleksowe wykonawstwo.

Zawsze jednak musimy zadbać o dopełnienie wymogów formalnych

i – z reguły – zapewnić przynajmniej dostęp do prądu i wody.

bo tach nie trwa ją dłu żej niż 3 la ta. Przy

oka zji od bio ru poz wo le nia war to przy -

nieść ze so bą dzien nik bu do wy, gdyż wy -

ma ga on ostem plo wa nia w urzę dzie wy -

da ją cym poz wo le nie na bu do wę. 

Ko lej ny krok to zna le zie nie oso by

z upraw nie nia mi, któ rej po wie rzy my

obo wiąz ki kie row ni ka bu do wy (pod pi -

sa ne przez nią oświad cze nie wraz

ze zgło sze niem roz po czę cia prac skła da -

my w po wia to wym in spek to ra cie nad zo -

ru bu do wla ne go). Nie kie dy w poz wo le -

niu mo że być na ło żo ny obo wią zek usta -

no wie nia rów nież in spek to ra nad zo ru

in we stor skie go – wte dy mu si my do łą -

czyć je go oświad cze nie o przy ję ciu obo -

wiąz ków do zgło sze nia.

Po upły wie 7 dni od zło że nia za wia -

do mie nia, mo że my przy stą pić do prac

przy go to waw czych – wy ty cze nia bu dyn -

ku w te re nie, ro bót ziem nych. Nie za -

pom nij my też o wy peł nie niu i umiesz -

cze niu w wi docz nym miej scu na dział ce

tab li cy in for ma cyj nej.

TEKST CEZARY JANKOWSKI

Na każdym placu budowy musi

się znaleźć tablica

informacyjna, umieszczona

w widocznym miejscu – można

ją kupić w składzie budowlanym
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Okre ślo ny w pro jek cie spo sób do pro wa dze nia me diów nie jest obo wią zu ją cy do za koń cze -
nia prac, ale war to wcześ niej za dbać o przy łą cze nie do sie ci e ner ge tycz nej i wo do cią go wej. 

Doprowadzenie wody i prądu
Prąd. For mal no ści zwią za ne z przy łą cze niem do sie ci moż na

roz po cząć tuż po za ku pie dział ki, wy stę pu jąc do za kła du ener ge -

tycz ne go o wy da nie wa run ków przy łą cze nio wych. Za leż nie
od moż li wo ści tech nicz nych przy łą cze ta kie wy ko ny wa ne jest ja -

ko tym cza so we lub do ce lo we. 

W wa run kach przy łą cze nia okre śla na jest m.in. moc przy łą -

cze nio wa, spo sób pro wa dze nia przy łą cza (kab lo we, na po wietrz -

ne) i ter min re a li za cji. Kosz ty przy łą cze nia do sie ci prze bie ga ją -

cej obok dział ki są zry czał to wa ne. Do dat ko wo in we stor mu si

za pła cić za wy po sa że nie i pod łą cze nie roz dziel ni cy bu do wla nej.

Ta kie przy łą cze war to do sto so wać do do ce lo we go wy ko rzy -
sta nia, wy stę pu jąc o po żą da ny przy dział mo cy. Trze ba jed nak
pa mię tać, że do cza su za koń cze nia bu do wy roz li cze nie z do staw -
cą ener gii od by wa się na pod sta wie in nej ta ry fy ce no wej niż dla
gos po darstw do mo wych. Istot ną po zy cję na ra chun ku sta no wi

w niej op ła ta sta ła za leż na od mo cy przy łą cze nio wej, a nie od
fak tycz ne go zu ży cia ener gii. Dla te go przy do sto so wa niu przy łą -
cza do du że go po bo ru prą du, war to na czas bu do wy ogra ni czyć
po bór mo cy do prze wi dy wa ne go za po trze bo wa nia (niż szy prąd
bez piecz ni ków) w umo wie o do sta wę ener gii. 

Je śli te ren jest niezabudowany, a li nia elek troe ner ge tycz na

prze bie ga da le ko od dział ki, prob le mem mo że być dłu gi czas

Prowadzenie prac budowlanych nawet na początkowym etapie zaawansowania

wymaga dostarczenia na plac budowy przynajmniej energii elektrycznej i wody

Ge o de ta po trzeb ny jest do wy ty cze nia na dział ce miej sca po sa do wie nia do mu (mu si

ono być zgod ne z pla nem sy tu a cyj nym do łą czo nym do poz wo le nia na bu do wę)

ocze ki wa nia. W ta kiej sy tu a cji bę dzie my zmu sze ni ko rzy stać

w cza sie bu do wy z agre ga tu prą do twór cze go. 

Wo da. For mal no ści z pod łą cze niem do sie ci wo do cią go wej

za ła twia my w miej sco wym za kła dzie wo do cią go wym – naj czę -

ściej w gmin nej spół ce ko mu nal nej – wy stę pu jąc o przy łą cze nie

do pro wa dzo ne do stu dzien ki wo do mie rzo wej. Trze ba uzgod -

nić ta ką jej lo ka li za cję, aby póź niej moż na by ło wy ko rzy stać ją

do za si la nia in sta la cji do mo wej i nie prze szka dza ła w za gos po -

da ro wa niu dział ki. Nato miast na czas bu do wy wy star czy pod -

łą czyć do wo do mie rza od ci nek ru ry z za wo rem i mo że my już

ko rzy stać z do stę pu do wo dy. 

Je śli nie ma my do stę pu do wo do cią gu lub for mal no ści z przy -

łą cze niem do sie ci przed łu ża ją się, bę dzie my mu sie li wy bu do -

wać włas ną stud nię (tym cza so wą lub prze wi dzia ną do dłu go -

trwa łe go użyt ko wa nia). 

Granice działki i miejsce na dom
Wy ty cze nie przez ge o de tę za ry su fun da men tów naj le piej po łą -

czyć z wej ściem na plac bu do wy eki py bu do wla nej. Umoż li wi

to jed no czes ne usta wie nie ław sznu ro wych i uchro ni przed po -

peł nie niem błę dów pod czas wy ko ny wa nia wy ko pu pod fun da -

men ty. Ge o de ta po wy zna cze niu za ry su do mu po wi nien do ko -

nać wpi su w dzien ni ku bu do wy. 

Oczy wi ście, wcześ niej mu szą zo stać wy zna czo ne gra ni ce

dział ki, je śli jed noz nacz nie nie moż na okreś lić ich prze bie gu

(np. na pod sta wie słup ków ge o de zyj nych, pa li ków czy są sia du -

jących ogro dzeń). Je śli brak jest pun któw ge o de zyj ne go wy ty -

cze nia dział ki, to trze ba roz po cząć pro ce du rę wzno wie nia gra -

nic, aby uni k nąć ewen tu al nych kon flik tów z wła ści cie la mi

są sied nich nie ru cho mo ści. 

Wstęp nie mo że my sa mo dziel nie wy zna czyć lo ka li za cję do mu

(na pod sta wie pla nu za gos po da ro wa nia do łą czo ne go do pro -

jek tu), co uła twi – zwłasz cza na nie wiel kiej dział ce – usta le nie

miejsc skła do wa nia ma te ria łów bu do wla nych, do ja zdu czy ob -

sza ru wy ma ga jące go usu nię cia war stwy ro ślin nej grun tu. 

80-170 zł
(za 1 kW)

Ta ki jest koszt przy łą cze nia do sie -
ci prze bie ga ją cej do 200 m
od dział ki. Przy łą cze wy ko ny wa ne
jest ja ko kab lo we ze złą czem
(skrzyn ką licz ni ko wą) w ogro dze niu
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[Organizacja placu budowy]

Prace ziemne na działce i drodze dojazdowej 

Przed roz po czę ciem wy ko pów trze ba ze brać oko ło 20 cm
war stwę zie mi ro ślin nej (hu mu su) i zło żyć w pryź mie

z da la od za ry su do mu. Zie mia ro ślin na jest bar dzo cen nym
ma te ria łem do ogro du, ale po zo sta wio na pod do mem
(na przy kład pod pod ło gą na grun cie) mo że szko dli wie 
od dzia ły wać na nie któ re ele men ty kon struk cji. 
Wy so kość usy pa nej pryz my nie po win na być wię ksza niż

1,5 m – wte dy zie mia nie bę dzie ule gać de gra da cji na sku tek

szko dli wych pro ce sów bez tle no wych.

CO ZROBIĆ Z ZIEMIĄ ROŚLINNĄ

Przed roz po czę ciem prac bu do wla nych, spod przy szłe go do mu
po win niś my usu nąć war stwę ziemi roślinnej (z terenu o ok. 1 m

wię kszego niż ob rys bu dyn ku), a tak że ewen tu al nie zni we lo wać

po wierz chnię ca łej dział ki. Do tych ro bót najlepiej wynająć spy -

char ko-ła do war kę (100-150 zł/godz.). 

Nad miar zie mi naj le piej roz plan to wać od ra zu na ca łej po -

wierz chni dział ki – je śli bu du je my dom bez piwnic i zie mi nie

trze ba wy wo zić. Je że li jed nak bę dzie to ko niecz ne, war to zro bić

ro zez na nie, czy w oko li cy ktoś jej nie po trze bu je; nie trze ba bę -

dzie pła cić za wy wóz.

Dro ga do ja zdo wa do działki mu si być noś na i za pew nia ją -

ca moż li wość ma ne wro wa nia du ży mi sa mo cho da mi cię ża ro -

wy mi; inaczej nie da się dowieźć materiałów. Spraw dźmy, czy

tra sa do ja zdu od dro gi utwar dzo nej za pew nia bez prob le mo -

wy wjazd i wy jazd, by uni k nąć ugrzęź nię cia czy za blo ko wa nia

ciężarówki na za krę cie. Do jazd dro ga mi grun to wy mi bywa

utrudniony zwłaszcza po wiosennych roztopach, ale rów nież

piasz czy sty grunt mo że unie moż li wić do jazd be to no wo zu czy

wie lo to no wej cię ża rów ki.  

Ewen tu al ne utwar dze nie do ja zdu i pla cu na bu do wie jest

kosz tow ne – uło że nie płyt dro go wych to wy da tek 80-120

zł/m2, a sta bi li za cja grun tu tłucz niem kosz tu je nie mniej niż

20-30 zł/m2, przy czym nie za wsze gwa ran tu je to do sta -

tecz ną noś ność pod ło ża dla cięż kich po ja zdów.

Czy ogrodzenie jest konieczne?
Prze pi sy wy ma ga ją, że by te ren bu do wy był za bez pie czo ny przed

do stę pem osób po stron nych. Nie pre cy zu ją jed nak wy mo gów

ta kie go za bez pie cze nia; za leż nie od lo ka li za cji bu do wy, mo że -

my po sta wić ogro dze nie tym cza so we (np. z żer dzi z roz pię tą ta -

nią siat ką ) lub wy dzie lić te ren bu do wy np. taś mą. Do cza su 

za koń cze nia bu do wy sta nu su ro we go ra czej nie war to de cy do -

wać się na bu do wę ogro dze nia do ce lo we go (zwłasz cza od fron -

tu), gdyż ogra ni cza to moż li wość ma ne wro wa nia po ja zdów. 

Na czas budowy

z reguły na działce

ustawia się

prowizoryczne

ogrodzenie 

Je śli zie mi z wy ko pów

bę dzie bar dzo du żo,

praw do po dob nie trze ba

bę dzie ją wy wieźć

na tzw. zwał kę

Szczególną uwagę musimy zwrócić na dojazd drogami gruntowymi w okresie

wiosennym, gdyż rozmokła gleba może uniemożliwić przejazd ciężkim sprzętem
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Na czas budowy

z reguły na działce

ustawia się

prowizoryczne

ogrodzenie 
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Przy spraw nej or ga ni za cji do staw ma te ria łów nie mu si my
przy go to wy wać du żej po wierz chni do ich skła do wa nia. Pu sta -

ki, blo czki, pa le ty z ce men tem naj le piej roz ła do wać (przy uży -

ciu znaj du ją ce go się na sa mo cho dzie HDS-a) bez poś red nio

w po bli żu miej sca ich wy ko rzy sta nia i uzu peł niać w mia rę po -

trze by. Pia sek i żwir moż na skła do wać na po zba wio nym ro -

ślin no ści pod ło żu, naj le piej tam, gdzie bę dzie sta ła be to niar ka.

Przy go to wa nia miej sca wy ma ga ją nato miast pre fa bry ko wa -

ne ele men ty stro po we. Nie moż na ich ukła dać bez poś red nio na

zie mi, ale na wy po zio mo wa nych pod wa li nach drew nia nych roz -

sta wio nych zgod nie z za le ce nia mi ich pro du cen ta. Ma te ria ły

uzu peł nia ją ce (pa pa, le pi ki, do dat ki do be to nu) po win niś my

prze cho wy wać pod za da sze niem lub w skła dzi ku. 

Drze wa ros ną ce na dział ce mo gą prze szka dzać w pro wa -
dze niu ro bót, a cza sem na wet unie moż li wiać wy bu do wa -

nie na niej do mu zgod nie z pla nem. Mo że się zda rzyć, że któ -

reś z nich trze ba bę dzie wy ciąć. Na ogół po trzeb ne jest na to

poz wo le nie wy da ne przez wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta

mia sta – sa mo wol na wy cin ka gro zi wy so ką ka rą. We wnio sku

trze ba okre ślić ga tu nek drze wa i ob wód pnia mie rzo ny na

wy so ko ści 130 cm, prze zna cze nie te re nu, a tak że przy czy nę

oraz ter min usu nię cia drze wa. Bez ze zwo le nia moż na wy ciąć

tyl ko drze wa owo co we oraz ta kie, któ rych wiek nie prze kra -

cza 5 lat (pra wo to ma ją tyl ko wła ści cie le al bo użyt kow ni cy

wie czy ści da nej nie ru cho mo ści). 

Że by drze wa ros ną ce bli sko bu do wa ne go do mu nie zo sta ły

uszko dzo ne pod czas prac, trze ba osło nić ich pnie sło mia ny mi

ma ta mi al bo pa li sa dą z de sek. Drze wom szko dzi tak że skła -

do wa nie cięż kich ma te ria łów bez poś red nio pod ni mi – mo gą

ubić gle bę i od ciąć do pływ po wie trza do ko rze ni. Ce ment,

wap no i che mi ka lia mo gą szko dli wie zmie nić od czyn gle by.

DRZEWA NA PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne i miejsce na śmieci
Je śli pla nu je my pro wa dze nie ro bót sy ste mem gos po dar czym,

mu si my za dbać o stwo rze nie wa run ków so cjal nych dla pra cow -

ni ków. Czę sto eki py miesz ka ją na bu do wie, więc – je śli nie ma -

my in nej moż li wo ści ich za kwa te ro wa nia – ko niecz ne bę dzie

wy po ży cze nie ba ra ko wo zu bądź kon te ne ra miesz kal ne go. Koszt

wy na ję cia wy nie sie ok. 400-800 zł na mie siąc. Nie moż na rów -

nież za pom nieć o usta wie niu to a le ty, któ ra bę dzie wy ko rzy sty -

wa na do cza su wy bu do wa nia ka na li za cji. Ka bi nę sa ni tar ną ty pu

toi-toi moż na wy na jąć (za 200-300 zł mie sięcz nie z ser wi sem)

lub po sta wić zbi tą z de sek „sła woj kę” nad do łem gnil nym bądź

do ce lo wym zbior ni kiem – szam bem. 

Na dział ce po win niś my rów nież po sta wić skła dzik na na rzę -

dzia i drob ne ma te ria ły bu do wla ne. Moż na do te go ce lu wy ko -

rzy stać np. go to wy do mek ogro do wy, któ ry póź niej bę dzie słu -

żył do prze cho wy wa nia sprzę tu ogro do we go. Przy lo ka li za cji

tych obiek tów zwróć my uwa gę, aby nie prze szka dza ły w pro -

wa dze niu ro bót i trans por cie ma te ria łów bu do wla nych.

Miejsce składowania 
materiałów

Na pla cu bu do wy trze ba wy zna czyć
miej sce do skła do wa nia od pa dów i śmie -
ci, za bez pie czo ne przed roz wie wa niem
ich przez wiatr. Później, przy po rząd ko -
wa niu pla cu, prze ło ży my je do kon te ne -
ra i wy wie zie my na skła do wi sko

Materiały budowlane

najlepiej rozładowywać

od razu w miejscu ich

składowania
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Materiały budowlane

najlepiej rozładowywać

od razu w miejscu ich

składowania
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Jak ocieplać,
TEKST WŁODZIMIERZ KRUPA

Bezspoinowy system ociepleń to najpopularniejszy sposób zaizolowania

i wykończenia ścian. Nie jest też specjalnie skomplikowany, dlatego
aż dziwne, że podczas jego układania jest popełnianych tak wiele błędów.

B
łę dy zda rza ją się na każ dym eta pie
ocie pla nia. Już na sa mym po cząt -
ku moż na źle za pro jek to wać sy -

stem, co mo że do pro wa dzić do wy kra pla -

nia się pa ry wod nej we wnątrz prze gro dy.

Wil goć, któ ra nie ma jak od pa ro wać

i wsią ka w ocie ple nie, po wo du je, że je go

wła ści wo ści izo la cyj ne się po gar sza ją.

Uwa ża się, że każ dy 1% wzro stu wil got -

no ści izo la cji po wo du je spa dek jej opo ru

ciepl ne go aż o 10%! 

Po waż nym za gro że niem dla osią gnię -

cia za mie rzo ne go efek tu jest tak że brak

ja kie go kol wiek pro jek tu (choć by i pro ste -

go, ale za to prze my śla ne go), a tak że

umo wy z wy ko naw cą pre cy zu ją cej za kres

prac – jak po ka zu je prak ty ka, pro wa dzi to

Tak nie po win no się ukła dać

ocie ple nia. Błę dy wi docz ne 

na pierw szy rzut oka, 

to między innymi cha o tycz ne 

koł ko wa nie, kle je nie tyl ko 

na plac ki, szpach lo wa nie 

ta le rzy ków koł ków, nie za koń -

czo ne pra ce mo kre we wnątrz 

do mu czy wreszcie brak

rusztowania, umoż li wia ją ce go

do stęp do ca łej ściany

do wie lu nie po ro zu mień. Pa mię taj my, by

zna lazł się w niej za pis ob li gu ją cy wy ko -

naw cę do ko rzy sta nia z jed ne go sy ste mu

ocie pleń (za miast kom ple to wa nia go na

włas ną rę kę). Wie le błę dów zwią za nych

jest też ze złym przy go to wa niem pod ło ża

oraz za mo co wa niem ocie ple nia, a tak że

nie u mie jęt nym za tar ciem tyn ku. Du żo

uste rek zda rza się przy wy ko ny wa niu

war stwy zbro ją cej – al bo jest „osz częd no -

ścio wa”, al bo za gru ba (by po pra wić nie -

rów no uło żo ne pły ty).

Za nim na na szej bu do wie za czną się

pra ce zwią za ne z ocie ple niem, war to

wcześ niej do wie dzieć się, gdzie naj ła twiej

o błę dy – i po sta rać się im za po biec. Ina -

czej szyb ko bę dzie my mu sie li za pla no wać

(mniej szy lub wię kszy) re mont ele wa cji.

Jednym z najpoważniejszych – a przy okazji
i najpowszechniejszych – błędów przy ocieplaniu elewacji
jest mieszanie ze sobą elementów systemu pochodzących
od różnych producentów. Skutkiem tego może być nie
tylko źle ocieplona ściana, ale i utrata gwarancji. Skoro
nie wiadomo, który składnik był wadliwy, żadnego
z producentów nie będzie można winić za usterkę.
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Tak nie po win no się ukła dać

ocie ple nia. Błę dy wi docz ne 

na pierw szy rzut oka, 

to między innymi cha o tycz ne 

koł ko wa nie, kle je nie tyl ko 

na plac ki, szpach lo wa nie 

ta le rzy ków koł ków, nie za koń -

czo ne pra ce mo kre we wnątrz 

do mu czy wreszcie brak

rusztowania, umoż li wia ją ce go

do stęp do ca łej ściany

żeby nie poprawiać
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Odpowiednio przygotowane ściany
Na wet do bry sy stem ocie pleń nie spraw dzi się, je śli za mo cu je my
go do źle przy go to wa ne go pod ło ża. Ścia na, któ rą bę dzie my
ocie plać, mu si być czy sta i noś na, a nie rów no ści – usu nię te. 

Noś ność na le ży skon tro lo wać prze de wszyst kim wte dy, gdy
ma my do czy nie nia ze ścia ną już otyn ko wa ną. Naj le piej przy -
kle ić do niej w kil ku miej scach kost ki sty ro pia nu o wy mia rach
10×10×10 cm, a na stęp nie – po peł nym zwią za niu kle ju – oder -
wać je. Je śli kost ka ro zer wie się – pod ło że jest moc ne i moż na

do nie go mo co wać ocie ple nie. Je śli wraz z prób ką sty ro pia nu
odej dzie ka wa łek ist nie ją ce go tyn ku – na le ży go skuć i po now -
nie wy ko nać pod kład. Mo że też zda rzyć się tak, że sty ro pian uda
się oder wać w ca ło ści – wte dy naj le piej zmie nić pro du cen ta sy -
ste mu, bo naj wy raź niej klej jest wa dli wy. 

Je śli bę dzie my ocie plać świe żo wy bu do wa ne ścia ny, prze de
wszyst kim do pil nuj my, by by ły su che. Nie po win no się ich ocie -
plać, do pó ki we wnę trzach nie za koń czy się mo krych prac. Wią -
żą ce i wy sy cha ją ce wy lew ki oraz za pra wy tyn kar skie to źró dło
wil go ci, któ ra wni ka we wszyst kie ele men ty bu dyn ku – a więc
i w ścia ny. Zbyt wcześ nie uło żo ne ocie ple nie prze szka dza ło by
w od pa ro wy wa niu wil go ci; po za tym w ścia nach wy sy cha ją cych
pod ocie ple niem wy stą pi ło by zja wi sko skur czu, co mog ło by spo -
wo do wać nie ko rzyst ne na prę że nia w sy ste mie ocie pla ją cym.

Pod ło że war to za grun to wać. Poz wo li to zmniej szyć i wy rów -
nać je go chłon ność, a tak że po pra wić przy czep ność (głów nie
no wych ścian) oraz wzmoc nić (sta re, osy pu ją ce się lub py lą ce).
Grun tu je się też pod ło ża uprzed nio ma lo wa ne.

Przed roz po czę ciem prac przy jrzyj my się też ma te ria łom – czy
w cza sie skła do wa nia na bu do wie nie uleg ły znisz cze niu? Pa -
mię taj my, że pły ty ocie ple nio we na le ży chro nić przed słoń cem
i wil go cią (szcze gól nie weł na jest wraż li wa na za ma ka nie), ma -
te ria ły płyn ne przed mro zem, a su che – przed za mok nię ciem.

Je śli sty ro pian oder wa ny od ścia ny

roz ry wa się, ozna cza to, że pod ło że

jest moc ne, a klej do brze trzy ma

Je śli bę dzie my ocie plać świe żo wy bu -

do wa ne ścia ny, prze de wszyst kim mu -

si my spraw dzić, czy są już su che

Li stwa star to wa, na któ rej oprze się pierw szy rząd płyt izo la cyj nych, mu si być
bar dzo do kład nie wy po zio mo wa na i za mo co wa na do ścia ny

Jednym z zadań listwy startowej jest ochrona ocieplenia przed niszczeniem przez
gryzonie i owady. Szerokość listwy musi być dopasowana do grubości izolacji 

Do brze za mon to wa na li stwa star to wa
Przez wie lu wy ko naw ców ten ele ment sy ste mu ocie ple nia jest
trak to wa ny z lek ce wa że niem – a cza sem na wet cał ko wi cie po -
mi ja ny. Tym cza sem właś nie od te go alu mi nio we go pro fi lu
(o sze ro ko ści do pa so wa nej do gru bo ści ma te ria łu izo la cyj ne -
go) w du żym stop niu za le ży ja kość ca łe go ocie ple nia. 

Li stwa star to wa mu si być pro sta i ide al nie wy po zio mo wa na.
Je śli ścia na jest nie rów na – róż ni ce na le ży zni we lo wać, ukła da -
jąc mię dzy nią a li stwą spe cjal ne pod kład ki dy stan so we. W prze -
ciw nym ra zie nie do kład no ści bę dą się su mo wać w mia rę po su -
wa nia się ro bót w gó rę i – na pew nej wy so ko ści pły ty – al bo
za czną się roz cho dzić, al bo po pro stu prze sta ną się mie ścić.

Alu mi nio wa li stwa star to wa nie jest je dy nym pro fi lem,
o któ rym na le ży pa mię tać pod czas mon ta żu sy ste mu ocie ple -

nia. Trze ba uło żyć go w ta ki spo sób, że by był jak naj bar dziej
szczel ny. Dla te go tak istot ne jest od po wied nie ukształ to wa nie
wszyst kich po łą czeń sy ste mu z in ny mi ele men ta mi ele wa cji.

Sto lar kę okien ną i drzwio wą łą czy się z ocie ple niem od po -
wied ni mi pro fi la mi przy o kien ny mi (do bie ra się je za leż nie
od wiel ko ści otwo rów, ma te ria łu z któ re go wy ko na no sto -
lar kę, oraz od stre fy ob cią że nia opa da mi atmo s fe rycz ny mi).
Tak że po łą cze nia sy ste mu z po kry ciem da cho wym (wy ku sze
lub ko mi ny) wy ma ga ją uży cia pro fi li o od po wied nim kształ -
cie. Do stęp ne są rów nież pro fi le dy la ta cyj ne (choć te aku rat
rzad ko sto su je się w bu dow nic twie jed no ro dzin nym) oraz
prze zna czo ne do łą cze nia roż nych okła dzin ele wa cyj nych 
(na przy kład tyn ku i ka mie nia).

Fo
t.

:W
Ł

O
D

Z
IM

IE
R

Z
 K

R
U

P
A

Fo
t.

:R
O

C
K

W
O

O
L

Fo
t.

:B
A

U
M

IT

Fo
t.

:B
A

U
M

IT

NEXTO : OrderID: 2189895 : Ewa Majda : jarosz@jarosz.com.pl



54 DOM W PRAKTYCE
BUDOWA

Ł A D N Y  D O M I k w i e c i e ń  2 0 1 4 I w w w . l a d n y d o m . p l

[Jak ocieplać, żeby nie poprawiać]

Je śli za ocie ple nie ma ją po słu żyć pły ty z weł ny mi ne ral nej, trze ba w ich po wierz -

chnię wstęp nie wszpach lo wać nie wiel ką ilość kle ju – ina czej mo gą od paść 

Wła ści wą me to dą na kła da nia za pra wy kle jo wej na pły tę jest me to da ob wied nio -

wo-pun kto wa (klej nakłada się również na jej obwodzie)

Za stą pie nie tra dy cyj nych koł ków ter mo dyb la mi za po bie ga po wsta wa niu plam

na tynku w miej scach umiesz cze nia koł ków (czy li „efek to wi bie dronki”)

So lid nie za mo co wa ne ocie ple nie
Wła ści we przy go to wa nie pod ło ża i od po wied nie uło że nie war stwy kle ją cej jest istot ne zwłasz cza wte dy, gdy do mo co wa nia

ocie ple nia nie bę dą sto so wa ne koł ki, po nie waż klej od gry wa je dy ną i pod sta wo wą ro lę w umo co wa niu sy ste mu. 

Kle je nie. Nie rów nych ścian nie moż na na pra wiać, na kła -

da jąc mię dzy nie a ocie ple nie grub szą war stwę kle ju. Trzy-, czte -

ro cen ty me tro we lub cza sem na wet grub sze „plac ki” kle ju prze -

no szą na pły ty nie po trzeb ne na prę że nia, a war stwa po wie trza

zam knię ta po mię dzy ścia ną a ocie ple niem mo że stać się miej -

scem kon den sa cji pa ry wod nej. Po do ciś nięciu pły ty do pod ło -

ża, war stwa kle ju nie mo że być grub sza niż 1 cm (w sy ste mach

kle jo nych) lub 2 cm (w sy ste mach kle jo nych i dodatkowo koł -

ko wa nych). Nie rów ne ścia ny najlepiej przed roz po czę ciem wła -

ści wych prac ocie ple nio wych wy rów nać cien ką war stwą tyn ku.

Waż ny jest tak że spo sób na kła da nia zaprawy klejowej.

Wbrew te mu, co czę sto moż na zo ba czyć na bu do wach, nie

po win no to być kil ka zrobionych z niej „plac ków” na środ ku

płyt – waż niej sze są ob rze ża. To, czy pły ta bę dzie się moc no

trzy mać pod ło ża, za le ży bo wiem w wię kszym stop niu od jej

przy kle je nia na ob wo dzie niż w środ ku.

Mo co wa nie me cha nicz ne. De cy zję o za sto so wa niu koł -

ków po dej mu je pro jek tant, bio rąc pod uwa gę m.in. wy so kość

domu, je go usy tu o wa nie, gru bość i ro dzaj ocieplenia; np. cien -

kie (4 cm) izo la cje lub weł nę la me lo wą koł ku je się za wsze. 

Gru bość ocie ple nia nie po win na być do bie ra na przy pad ko wo. Umo co wa nie ze -
wnętrz nej izo la cji ciepl nej zmie nia ca ły bi lans ciepl no-wil got no ścio wy ścia ny,

dla te go po wi nien być po prze dzo ny wy ko na niem sta ran ne go pro jek tu uwzględ nia ją -
ce go kon kret ny przy pa dek. Ak tu al nie obo wią zu ją ce w Pol sce prze pi sy bu do wla ne
– na wet te, któ re wej dą w ży cie do pie ro od 2021 ro ku – wska zu ją, że 20 cm gru bo ści
ocie ple nie cał ko wi cie wy star czy, na wet w przy pad ku bar dzo „zim nych” ścian. A po -
stę pu ją cy kon sek wen tnie roz wój prze my słu ma te ria łów izo la cyj nych i sta łe po lep -
sza nie opo ru ciepl ne go tych wy ro bów mo że spra wić, że z cza sem war stwa 

ta bę dzie cień sza (przy za cho wa niu ta kich sa mych pa ra me trów ter mo i zo la cyj nych),

co mog ło by ko rzyst nie wpły nąć na wy gląd do cie pla nych ele wa cji.

JA KA GRU BOŚĆ OCIE PLE NIA 

Sto so wa ne są obec nie dwa spo so by roz miesz cze nia koł ków:

sy stem „T” (koł ki we wszyst kich na ro żach) oraz „W” (koł ki po -

środ ku pły ty). Powszechniejsze jest wbi ja nie jed ne go lub dwóch

koł ków w środ ku każ dej pły ty, tym cza sem ich zu ży cie przy mo -

co wa niu w na roż ni kach jest ta kie sa mo (dwie sztu ki na pły tę),

a za po bie ga efek to wi „od sta ją cych uszu”, po wo do wa ne mu przez

do cią gnię cie pły ty środ kiem i wy pchnię cie kan tów. 

Naj waż niej sze jest za wsze jed nak to, aby ko łek do ci skał pły -

tę dokładnie w tym miej scu, w którym pod spo dem na ło żo no

klej – ko łek mu si bowiem do ci skać ocie ple nie do pod par te go

pod ło ża, a nie wy gi nać luź no wi szą cą pły tę.
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[Go to wa więź ba na dach]

Na ocie ple nie na no si my pier wszą war stwę kle ju (ok. 2 mm), na stęp nie przy kła da -

my siat kę i wta pia my ją przez na ło że nie ko lej nej war stwy (1-2 mm) za pra wy

Po praw nie wy ko na na war stwa zbro ją ca
Ro bi się ją z siat ki zbro ją cej oraz kle ju szpach lo we go, po peł -
nym zwią za niu kle ju mo cu ją ce go (nie wcześ niej niż 24 go dzi ny

od mon ta żu ter mo i zo la cji). Naj po pu lar niej szym błę dem wy ko -
naw czym jest tu ukła da nie siat ki bez poś red nio na ocie ple niu

i po kry wa nie jej cien ką war stwą za pra wy – za miast do kład ne go

jej za ta pia nia w kle ju. 

Ko lej ne pa sy siat ki trze ba łą czyć na pio no we za kła dy (10 cm).

Bar dzo waż ne jest przy tym, że by wzdłuż łą cze nia, z każ dym
ko lej nym pa sem siat ki zo sta wić wol ny od kle ju frag ment;
w prze ciw nym ra zie krzy żu ją ce się za kła dy pio no we bę dą na -
cho dzić na sie bie, two rząc wi docz ne przy nie ko rzyst nym oświet -
le niu pio no we „gar by”.

Do brze za tar ty tynk cien ko war stwo wy
Trud no jest na ło żyć tynk tak, by na ca łej ścia nie nie by ło wi dać
żad nych sty ków. Wy ma ga to od eki py bar dzo do bre go zor ga ni -
zo wa nia ro bót i współ pra cy; wszy scy po win ni uży wać ta kich sa -
mych na rzę dzi i na da wać tyn ko wi fak tu rę w jed na ko wy, uzgod -
nio ny wcześ niej spo sób. 

Waż ne jest też, by tynk na kła dać me to dą „mo kre do mo kre -
go”, tak, że by ko lej ne war stwy nie wi docz nie łą czy ły się z po -
przed ni mi. Ty po wym błę dem jest pra ca wszyst kich tyn ka rzy 

na jed nym po mo ście rusz to wa nia i scho dze nie wszyst kich ra -
zem ni żej; efek tem te go są wi docz ne po zio me śla dy łą czeń.

Pla nu jąc pra ce, trze ba bar dzo uwa żać na po go dę – zwłasz cza
gdy tem pe ra tu ra ma spaść po ni żej 5oC. Wte dy bo wiem za pra wy
nie mal cał ko wi cie prze sta ją wią zać. Ge ne ral nie przy jmuje się,
że na wy schnię cie każ de go 1 mm za pra wy po trze ba 24 go dzin
– ale pod czas chłod nej i wil got nej po go dy schnię cie jest spo wol -
nio ne (da ne znaj du ją ce się na opa ko wa niach do ty czą wa run -
ków pa nu ją cych przy 20oC i 65% wil got no ści po wie trza). 

Je śli tynk nie wy szedł zbyt ład nie, nie da się go po pra wić
przez ma lo wa nie (jed no li ty ko lor ra czej pod kre śla róż ni ce w za -
cie ra niu). Je dy ną sku tecz ną me to dą jest po now ne na ło że nie
tyn ku na za grun to wa ny i za szpach lo wa ny nie ład ny tynk. Ma lu -
je się za zwy czaj tyn ki mi ne ral ne, do brze też za ło żyć w kosz to -
ry sie ko niecz ność ma lo wa nia si li ka to wych (rzad ko wy stę pu ją
pod czas ich na kła da nia ide al ne wa run ki po go do we). Świe żo po -
ło żo ne tyn ki si li ko no we i akry lo we nie wy ma ga ją ma lo wa nia.

A
by siatka spełniała swo ją funkcję, mu si być od po wied nio

wy trzy ma ła na roz cią ga nie, nie za bar dzo roz cią gli wa

i prze de wszyst kim od por na na dłu go trwa łe dzia ła nie al ka liów

(zasad), spo wo do wa nych obec no ścią

w kle jach ce men tu i wap na. Dla te go

włók no szkla ne uży wa ne do pro -

duk cji sia tek mu si być po kry te

spe cjal nym, od por nym che micz -

nie i nieście ral nym me cha nicz -

nie la kie rem. Za zwy czaj siat ka

(aby mieć wy ma ga ne pa ra me try)

mu si wa żyć co naj mniej 140-

-145 g/m2, czę ściej 160-165. W tych

frag men tach ele wa cji, któ re na ra żo ne

są na pod wyż szo ne ry zy ko uszko dzeń

me cha nicz nych (drzwi wej ścio we, wja zdy do ga -

ra ży), sto su je się siat ki pan cer ne (cię żar ok. 300 g/m2), pod -

wój ne siat ko wa nie lub sy ste my ze szcze gól nie od por nym na

ude rze nia kle jem do warstw zbro jo nych.

JA KA SIAT KA NA ZBRO JE NIE 

�Systemy ociepleń i materiały izolacyjne oferują m.in.: �ATLAS | www.atlas.com.pl | infolinia: 800 168 083 �AUSTROTHERM |
www.austrotherm.pl | tel. 33 844 70 40 �BAUMIT | www.baumit.pl | tel. 71 358 25 00 �BOLIX | www.bolix.pl | tel. 33 475 06 00

�CAPAROL | www.caparol.pl | infolinia: 22 544 20 44 �HENKEL | www.ceresit.pl | infolinia: 0 800 120 241 �KREISEL |
www.kreisel.pl | infolinia: 0 801 081 991 �ROCKWOOL | www.rockwool.pl | tel. 68 385 02 50�TERMO ORGANIKA |

www.termoorganika.pl | tel. 12 427 07 40 �WEBER | www.netweber.pl | infolinia: 0 801 620 000

PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY
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O rodzajach tynków cienkowarstwowych 
przeczytaj na www.ladnydom.pl

Tyn ki na kła da się nie wcześ niej niż 2-3

dni po wy ko na niu war stwy zbro ją cej.

Wię kszość sy ste mów prze wi du je wcześ -

niej sze za grun to wa nie pod ło ża; zwiększa

to przy czep ność tyn ku i uła twia na da nie

mu wła ści wej fak tu ry
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Fun da men ty 
w do mu ener go osz częd nym
To, w jaki sposób będą chronione podwaliny domu, istotnie wpłynie
na jego ogólną charakterystykę energetyczną. Jeśli więc budynek będzie
bardzo dobrze ocieplony ze wszystkich stron – również od dołu – można
go uznać za energooszczędny. 

TEKST MO NI KA KAR DA

NAWET TYLE MOGĄ 
WYNOSIĆ STRATY CIEPŁA
PRZEZ ŹLE ZAIZOLOWANY
FUNDAMENT W OGÓLNYM
BILANSIE ENERGETYCZNYM
BUDYNKU

10procentChce my bu do wać co raz le piej,

bo to się po pro stu op ła ca.

W ten spo sób za trzy mujemy

ciep ło w do mu, a dzięki temu bę dzie -

my mniej pła cić za ogrze wa nie w przy -

szło ści. Ciep ło jed nak za wsze ucie ka

z do mu na ze wnątrz. Waż ne jest więc,
by tę ucie czkę znacz nie ogra ni czyć.

Dla te go nie tyl ko ścia ny i dach mu szą

być do brze ocie plo ne, ale na le ży też za -
dbać o fun da men ty, za bez pie cza jąc je

od po wied nio przed wy zię bia niem oraz
dzia ła niem wil go ci i wo dy. Mo kre 
bo wiem ma ją znacz nie mniej szą izo la -

cyj ność ter micz ną, w związ ku z czym

przez pod ło gę na grun cie, strop nad

piw ni cą czy przez ścia ny na dzie mia

szyb ciej ucie ka ciep ło.

Op ty mal nym roz wią za niem

dla do mów ener go osz częd -

nych jest po sa da wia nie ich

na pły cie fun da men to wejD O M
ENERGOOSZCZĘDNY
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REKLAMA

PARTNER CYKLU

Fun da men ty tra dy cyj ne
Wię kszość fun da men tów wy ko nu je się z be to nu lub żel be tu.
Naj prost szym roz wią za niem jest be to no wa ła wa fun da men -

to wa o pro sto kąt nym prze kro ju po przecz nym. Jej wy mia ry za -

le żą od noś no ści grun tu oraz ob cią że nia prze ka zy wa ne go
przez bu dy nek. Na ła wach bu du je się ścia ny fun da men to we,
zwy kle z blo czków be to no wych lub ke ram zy to wych. Ścia ny
te mo gą być jed no-, dwu- lub trój war stwo we i wy sta wać 30-
-50 cm po wy żej te re nu. Ich sze ro kość za le ży od ro dza ju ścian
noś nych oraz gru bo ści za pla no wa ne go ocie ple nia. 

Ocie ple nie. Nie mal wszyst kie wznoszone w tra dy cyj ny
sposób ścia ny fun da men to we trze ba ocie plić. Je dy nie ścia ny
z peł nych blo czków ke ram zy to be to no wych nie wy ma ga ją do -
dat ko wej war stwy ter mo i zo la cji. 

Naj czę ściej fun da men ty ocie pla się od ze wnątrz. Ocie ple nie
umiesz cza się też w war stwo wej ścia nie fun da men to wej mię -
dzy war stwą noś ną a osło no wą. Tyl ko w fun da men tach pod
jed no war stwo we ścia ny ze wnętrz ne ocie ple nie moż na położyć
od we wnątrz. Ścia ny fun da men to we trze ba ocie plić do po zio -
mu ław fun da men to wych, po dob nie jak ścia ny piw nic. 
Uwa ga! Be to no wej pły ty ta ra sów czy scho dów ze wnętrz nych
nie powinno się do pro wa dzać bez poś red nio do ścia ny fun da -
men to wej – trzeba ułożyć między nimi izo la cję ter micz ną. Po -
nad to prze pu sty w ścia nach fun da men to wych oraz ich izo la -
cji ciepl nej na le ży do kład nie uzu peł nić pian ką po liu re ta no wą.
Nie można też wy ko ny wać bruzd w ocie ple niu pod in sta la cje.

Do ocie ple nia fundamentów każdego budynku – nie tylko
ener go osz częd ne go – sto su je się ma te ria ły nie mal nie na sią kli -
we i wytrzymałe, któ re prze nio są ob cią że nia od grun tu, któ rym
bę dą ob sy pa ne fun da men ty. Mogą to być twarde pły ty sty ro -
pia no we (EPS 100 lub EPS 200), jed no stron nie wy koń czo ne
pa pą. Trze ba przy tym pa mię tać, że nie za stę pu je ona hy dro -
i zo la cji, a je dy nie za bez pie cza przed uszko dze niem sty ro pia -
nu pod czas za sy py wa nia wy ko pów. Bardzo dobrze sprawdzą
się też twar de pły ty z po li sty re nu eks tru do wa ne go XPS. 

Te o re tycz nie tak. W ofer tach pra cow ni ar chi tek to nicz nych

bez prob le mu znaj dzie my pro jek ty ener go osz częd nych do -

mów pod piw ni czo nych. Do my z piw ni cą z po wo dze niem speł nia ją

je den z wa run ków bu dow nic twa ener go osz częd ne go, a mia no wi -

cie ta ki, że ma ją ma łą po wierz chnię prze gród ze wnętrz nych

w od nie sie niu do ku ba tu ry. Za i zo lo wa na piw ni ca nie o grze wa na

jest też do brym bu fo rem mię dzy do mem a zim nem po cho dzą -

cym z grun tu – we dług no wych prze pi sów współ czyn nik prze ni -

ka nia ciep ła U dla stro pów nad po miesz cze nia mi nie o grze wa ny -

mi wy no si 0,25 W/(m2K). 

Nie mniej jed nak bu do wa piw ni cy za wsze jest naj droż szym (wię -

cej wy ko pów, wię cej ma te ria łu do bu do wy ścian pod ziem nych,

ocie ple nia i hy dro i zo la cji) i naj trud niej szym roz wią za niem, gdzie

ła two o błę dy i za prze cze nie idei ener go osz częd no ści.

CZY DOM Z PIW NI CĄ MO ŻE BYĆ ENER GO OSZ CZĘD NY?

Do ocieplania domów energooszczędnych
można stosować te same materiały, których
używa się do zaizolowania budynków
„normowych”. Za to grubość warstwy
ocieplenia musi być większa lub parametry
materiału termoizolacyjnego – lepsze.

Fundamenty ocieplone twardymi płytami z polistyrenu ekstrudowanego

Do ocie pla nia ścian fun da men to wych na da ją się rów nież pły -
ty z twar dej pian ki po liu re ta no wej PIR, odzna cza ją ce się wy -
so ką izo la cyj no ścią ter micz ną i wy trzy ma ło ścią na uszko dze -
nia me cha nicz ne. Do ocie pleń fun da men tów – ja ko za syp kę
wy ko pów – uży wa się nie kie dy kru szy wa ke ram zy to we go. 

Ochro na przed wo dą i wil go cią. W każ dych fun da -
men tach tra dy cyj nych, na wet je śli nie są ener go osz częd ne, ko -
niecz na jest izo la cja po zio ma, któ ra za bez pie cza ścia ny przed
ka pi lar nym pod cią ga niem wil go ci. Ukła da się ją mię dzy ła wą
a ścia ną fun da men to wą oraz na sty ku ścian fun da men to wych
i ścian bu dyn ku lub w ścia nach piw nic nad stro pem. 

Z ko lei izo la cje pio no we – ukła da ne po ze wnętrz nej stro nie
ścia ny fun da men to wej lub piw nicz nej – za bez pie cza ją przed
wil go cią z grun tu, wo dą grun to wą i opa do wą. Mu szą być po -
łą czo ne w spo sób ciąg ły i szczel ny z izo la cją po zio mą.
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[Fun da men ty w do mu ener go osz częd nym]

Pod ło ga na grun cie
To zwy kle pod ło ga par te ru do mu nie pod piw ni czo ne go. Jej pier -

wsze war stwy ukła da się po zbu do wa niu fun da men tów.
Ocie ple nie. Na le ży je kłaść w dwóch war stwach, mi jan -

ko wo, by spo i ny mię dzy pły ta mi się nie po kry wa ły (wy e li mi nu -

je to most ki ter micz ne). Za le ca się ukła dać ocie ple nie pod be to -

no wą pły tą pod ło gi, bez poś red nio na utwar dzo nym grun cie. 

Ma te riał do ocie ple nia pod ło gi mu si być cie pły, mieć du żą wy -

trzy ma łość na ści ska nie i ni ską na sią kli wość. Wa run ki te speł nia

twar dy sty ro pian– o współ czyn ni ku prze wo dze nia ciep ła lam -

bda λ = 0,035-0,039 W/(mK) i  na sią kli wo ści 1,2-1,6% oraz

po li sty ren eks tru do wa ny XPS (λ = 0,032-0,038; na sią kli wość

– 0,05-0,30%). Przy ocie ple niach pod ło gi do brze spraw dza ją się

też gra nu la ty: ke ram zy to wy (λ= 0,08-0,14; na sią kli wość – 20-

22%) oraz po lly ta ge (λ= oko ło 0,14; na sią kli wość – 15-18%). 

Ochro na przed wo dą i wil go cią. W pod ło dze na

grun cie za zwy czaj sto su je się hy dro i zo la cję z pa py pod kła do -
wej bądź fo lii po lie ty le no wej o gru bo ści przy naj mniej 0,3 mm,

ukła da nej z 15-20-cen ty me tro wym za kła dem na ca łej po -

wierz chni pod ło gi na grun cie. Naj le piej, je śli ukła da się ją

rów no cześ nie z izo la cją fun da men tów. Zwy kle jed nak izo la cja

prze ciw wil go cio wa po ja wia się pod czas prac wy koń cze nio -

wych, bo wcześ niej ła two ją uszko dzić. 
Uwa ga! Naj le piej, by po ziom pod kła du be to no we go był na
wy so ko ści wierz chu ścian fun da men to wych. Wte dy bo wiem

ła two bę dzie po łą czyć pa sy obyd wu izo la cji prze ciw wil go cio -
wych. Je śli izo la cje te uło ży się na róż nych po zio mach, trze -

ba bę dzie zgi nać pa pę – mo że to być po wo dem jej osła bie nia

i pro wa dzić do uszko dzeń.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2014
roku), współczynnik przenikania ciepła U dla podłóg na gruncie nie powinien być
większy niż 0,30 W/ (m2K). Oznacza to, że izolacja cieplna powinna mieć co najmniej
10-15 cm grubości; jeśli dom ma być energooszczędny, trzeba ją zwiększyć.

Fun da ment pły to wy
To rów no cześ nie fun da ment i pod ło ga na grun cie, któ ra jest

go to wym pod ło żem pod po sadz kę. Do nie daw na ten ro dzaj po -

sa do wie nia był ko ja rzo ny głów nie z do ma mi wzno szo nym

w lek kiej kon struk cji szkie le tu drew nia ne go i nie pod piw ni czo -

ny mi, któ re mia ły sta nąć na sła bych grun tach (grun ty, na któ -

rych nie na le ży wy ko ny wać bez poś red nich fun da men tów

– w tym rów nież płyt – to tor fy i na mu ły). 

Jednak na pły tach fun da men to wych moż na po sa da wiać

wszyst kie ro dza je bu dyn ków. Ob cią że nia po cho dzą ce z do mu

roz kła da ne są bo wiem na pod ło że pły cej i le piej niż przy tra dy -

cyj nych fun da men tach, czy li ła wach ze ścia na mi. Waż ną za le -

tą te go roz wią za nia jest też moż li wość cał ko wi te go wy e li mi no -

wa nia most ków ter micz nych – pły ta umoż li wia bo wiem

„otu le nie” kon struk cji izo la cją ciepl ną ze wszyst kich stron. Do -

brze aku mu lu je też ciep ło. Pły ta fun da men to wa jest więc naj -

lep szym roz wią za niem do bu do wy do mów ener go osz częd nych.

W za leż no ści od za sto so wa nych roz wią zań współ czyn nik prze -

ni ka nia ciep ła U pły ty jest lep szy (niż szy) niż 0,20 W/(m2K). 

Do izo la cji ter micz nej pły ty fun da men to wej wy ko rzy stu je się

czę sto pły ty sty ro pia no we – twar dsze EPS 200 w stre fach, któ -

re są bar dziej ob cią żo ne (np. pod ścia na mi noś ny mi), a na po -

zo sta łej po wierz chni – EPS 100. Pły tę fun da men to wą moż na

też wy ko nać w sza lun ku tra co nym z twar de go sty ro pia nu lub

z po li sty re nu eks tru do wa ne go, uło żo nych na za gęsz czo nej me -

cha nicz nie war stwa mi pod syp ce o gru bo ści 10-50 cm. 

Pły ta fun da men to wa mo że być do dat ko wo wy po sa żo na w sy -

stem grzew czy. Ta ka in sta la cja mo że być uło żo na albo w pły -

cie, albo poprowadzona na jej powierzchni.

W płycie fundamentowej zwykle stosuje się dwie warstwy ocieplenia, układane

naprzemiennie – każda o grubości 10 cm
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Obec nie pa nu je mo da na jas ne, prze stron ne wnę trza.
Chętnie decydujemy się na duże prze szkle nia  się ga -

ją ce aż do pod ło gi. W ta kim przy pad ku na le ży za dbać,

by sto lar ka okien na nie zo sta ła osa dzo na bez poś red nio

na pły cie fun da men to wej. W prze ciw nym ra zie do pro wa -

dzi to do po wsta wa nia most ków ter micz nych i wy chła -

dza nia w tych miej scach pły ty.

PŁYTA FUNDAMENTOWA A DRZWI TARASOWE
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To czę ste py ta nie zadawane na fo rach bu do wla nych przez

osoby pla nu ją ce bu do wę do mu. Trud no jest po rów nać kosz ty

wy ko na nia tra dy cyj nych fun da men tów z pły tą, ze wzglę du
na róż ni ce tech nicz ne i za sto so wa ne ma te ria ły. Jak zwy kle
przy oka zji ta kich po rów nań, moż na dać jed ną od po wiedź: to

za le ży od kon kret ne go przy pad ku, od wie lu róż nych czyn ni -

ków, po czą wszy od pro jek tu bu dyn ku, je go kształ tu, za sto so -

wa nych w nim roz wią zań tech nicz nych, wa run ków wod no-

grun to wych, a na wy ko naw stwie koń cząc. 

W pierw szym roz wią za niu znacz nie wię cej pła ci my za be -

ton (któ ry mu si być z wy twór ni, a nie zro bio ny me to dą gos -

po dar czą na pla cu bu do wy) i stal, w dru gim – za hy dro i zo la -

cję ścian fun da men to wych. Uo gól nia jąc, moż na jed nak

stwier dzić, że zop ty ma li zo wa na, czy li do brze za pro jek to wa -

na i wy ko na na pły ta fun da men to wa po win na kosz to wać po -

dob nie jak kla sycz ny fun da ment – w prze ciw nym ra zie to roz -

wią za nie nie mog ło by się przy jąć w bu dow nic twie jed no-

 ro dzin nym. 

Oczy wi ście, mo że się zda rzyć, że pły ta bę dzie tań sza. Są też

i ta kie sy tu a cje, kie dy jej koszt znacz nie prze kro czy tra dy cyj ne

fun da men to wa nie, np. na grun tach wy sa dzi no wych. Aby po -

rów na nie by ło rze tel ne, kosz ty pod wa lin do mu trze ba roz pa -

try wać ca ło ścio wo – do po zio mu pod ło gi, czy li do tra dy cyj nych

fun da men tów trze ba do li czyć koszt pod ło gi na grun cie. 

Co tań sze – fun da ment tra dy cyj ny czy pły to wy

Je śli w pro jek cie na sze go do mu ma my tra dy cyj ne fun da men ty, któ re chce my za -

mie nić na pły tę fun da men to wą, moż na to zro bić na wet po uzy ska niu poz wo le nia
na bu do wę. Zmia na spo so bu po sa do wie nia w tym przy pad ku nie jest istot na,

nie wy ma ga więc na wet uzy ska nia no we go poz wo le nia na bu do wę. Kosz ty pro jek -

tu za mien ne go za zwy czaj są wli czo ne w ce nę pły ty fun da men to wej wy ko ny wa nej

przez fir my spe cja li zu ją ce się w ta kich pra cach
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OKNO DREWNIANO-ALUMINIOWE 

HF 310 studio

• Okno skonstruowane z drewna, pianki termoizolacyjnej 

oraz zewnętrznej nakładki aluminiowej

• Nowoczesna stylistyka od wewnątrz, z kanciastym

wykończeniem skrzydła, a od zewnątrz skrzydło 

zlicowane z ramą

• Profil o grubości 85 mm

• Najlepsza izolacyjność cieplna Uw do 0,62 W/m2K

• Izolacyjność akustyczna do 42 dB

• Ukryte okucia, trzy uszczelki oraz schowane odprowadzenia 

wody w standardzie

www.okna-pasywne.pl       801 88 99 87

EUROPEJSKA MARKA OKIENNA NR 1

PRZEDSTAWIA
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Zgod nie z no wy mi wa run ka mi tech nicz ny mi, obo wią zu ją cy mi

od po cząt ku ro ku 2014, współ czyn nik prze ni ka nia ciep ła Uw

dla okien da cho wych nie po wi nien być gor szy (czy li wyż szy)
niż 1,5 W/(m²K); od stycz nia 2021 ro ku pla no wa ne jest je go
ob ni że nie do 1,1 W/(m²K). Ok na, któ re są obec nie do stęp ne

na na szym ryn ku, znacz nie wy prze dzi ły jed nak prze pi sy (i te

obo wią zu ją ce obec nie, i te za pla no wa ne na 2021 rok!). 

W ofer cie fir my FA KRO znaj du je się wie le su pe re ner go osz -

częd nych pro duk tów, o do sko na łej ter mo i zo la cyj no ści – jak na
przy kład ok na FTP-V U5 czy FTT U6. Naj cie plej szym ok nem
da cho wym do stęp nym na świe cie jest obec nie FTT U8 Ther mo,
o współ czyn ni ku prze ni ka nia ciep ła Uw=0,58W/(m2K). Skon -

stru o wa no je z uwzględ nie niem ry go ry stycz nych wy ma gań bu -

dow nic twa pa syw ne go. Trzy ko mo ro wy (czte ro szy bo wy) pa -

kiet szy bo wy U8 osa dzo ny jest w spe cjal nie za pro jek to wa nej

ra mie skrzy dła. Ok no ma pro fi le szer sze niż stan dar do we oraz
wy po sa żo ne jest w 5 uszcze lek. Ok no do star cza ne i mon to wa -
ne jest wraz z koł nie rzem uszczel nia ją cym EHV-AT Ther mo,

któ ry umoż li wia do cie ple nie ok na po wy żej drew nia nej kon -
struk cji da chu. 

FA KRO ofe ru je rów nież ener go osz częd ne ok na (ty pu F i C)

do pła skich da chów; przy kła do wo Ok no ty pu F z czte ro szy bo -

wym pa kie tem DU8 cha rak te ry zu je się współ czyn ni kiem prze -

ni ka nia ciep ła Uw=0,76 W/(m2K).

Okna cieplejsze
niż zwykle
Inwestorzy, rozpoczynający budowę albo remont domu, szczególnie dużo uwagi

poświęcają obecnie kwestii energooszczędności. Często wybierają lepsze

rozwiązania i materiały, niż wymagają tego przepisy. To mądra decyzja, 

gdyż pozwoli obniżyć koszty eksploatacji domu.

Okna, przez które nie ucieknie ciepło

Cykl edukacyjny

Wygodniej 
na poddaszu
z firmą

Oso by po szu ku ją ce ener go osz częd nych roz wią zań, po win ny
za in te re so wać się ko lek to ra mi, któ re ab sor bu ją pro mie nio wa -

nie sło necz ne i za mie nia ją je w ciep ło, wspo ma ga ją ce ogrze wa nie

w do mu. Ko lek to ry Fa kro wpusz cza ne są w po łać da chu, co zwię -

ksza ich izo la cyj ność oraz po pra wia spraw ność ca łej in sta la cji so -
lar nej. Po nad to ko lek to ry te go ty pu mo gą być sy ste mo wo ze spa la -

ne z ok na mi da cho wy mi, dzię ki cze mu ide al nie wta pia ją się w bry łę

ca łe go da chu.

Energooszczędne i ekologiczne źródło ciepła

Część 2.
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Ciep ły iszczel ny 
mon taż ok na

Fakro Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 04 44, www.fakro.pl

infolinia: 800 100 052

Aby uni k nąć błę dów mon ta żo wych, war to sko rzy stać ze

spe cjal ne go ze sta wu mon ta żo we go – pa kie tu koł nie rzy

izo la cyj nych XDK fir my FA KRO. W je go skład wcho dzą: 

ze staw izo la cyj ny XDP, prze zna czo ny do szyb kie go

i szczel ne go wy ko na nia izo la cji ter micz nej i pa ro prze pusz -

czal nej wo kół ok na. Skła da się z koł nie rza pa ro prze pusz czal -

ne go oraz ma te ria łu ter mo i zo la cyj ne go z na tu ral nej ow czej

weł ny (w po sta ci blo ków i war ko cza). Spe cjal nie za im pre -

gno wa na weł na jest ła twa do for mo wa nia, więc ide al nie do -

pa so wu je się do miej sca, w któ rym się ją ukła da, do kład nie

wy peł nia jąc ca łą prze strzeń. Koł nierz pa ro prze pusz czal ny,

wy ko na ny z mem bra ny wy so kiej ja ko ści, słu ży do po łą cze nia

ok na z fo lią wstęp ne go kry cia, uło żo ną na da chu. Je go za -

da niem jest ochro na ma te ria łu ter mo i zo la cyj ne go przed 

za wil go ce niem; 

koł nierz pa rosz czel ny XDS, prze zna czo ny do wy ko na nia

izo la cji pa rosz czel nej wo kół ok na. Dzię ki nie mu fo lia pa rosz -

czel na uło żo na na po ła ci da chu od stro ny po miesz cze nia (ja -

ko ba rie ra dla ciep łe go, wil got ne go po wie trza) zo sta nie

szczel nie po łą czo na z ok nem da cho wym. Weł na mi ne ral na,

uży ta do ocie ple nia da chu, jest więc chro nio na przed wil go cią

na pły wa ją cą z wnę trza do mu – a pa mię taj my, że tyl ko su cha

weł na chro ni przed zim nem; w ra zie za wil go ce nia jej wła ści -

wo ści ter mo i zo la cyj ne znacz nie by się po gor szy ły.

Energooszczędne i ekologiczne źródło ciepła

MONTAŻ OKNA FTT U8 THERMO Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU KOŁNIERZY IZOLACYJNYCH XDK

Za sto so wa nie sy ste mo we go pa kie tu
koł nie rzy izo la cyj nych XDK poz wa la
szyb ko, po praw nie i wy god nie prze pro -
wa dzić pra ce zwią za ne z mon ta żem ok -
na da cho we go. 

Warkocz z wełny owczej wypełnia szczeliny
między krokwią i ościeżnicą okna

Bloczki z wełny owczej układane są
pomiędzy łatami

Kołnierz paroszczelny nakładany jest bezpośrednio
na wełnę owczą oraz łaty

W kolejnym numerze: Poddasze chronione przed nagrzewaniem

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y

Sa mo kup no bar dzo ciep łych okien to nie wszyst ko – trze -
ba je jesz cze za mon to wać w ta ki spo sób, by ciep ło nie

ucie ka ło z wnę trza do mu przez miej sca, gdzie stykają się
one z da chem. 

Aby po łą cze nie ok na z da chem by ło szczel ne i ciep łe,
nie wy star czy sam koł nie rza uszczel nia ją cy; jest on waż -
nym, ale nie je dy nym ele men tem po trzeb nym do pra wi -
dło we go mon ta żu. Rów nie istot ne jest sta ran ne uło że nie
izo la cji ter micz nej wo kół ok na oraz za bez pie cze nie jej
przed za wil go ce niem. Po łą cze nie tych wszyst kich ele men -
tów poz wo li wy e li mi no wać ry zy ko two rze nia się wo kół

ok na most ków ter micz nych, a tak że zwię kszyć trwa łość

ok na i wy go dę miesz ka nia na pod da szu. 

Izo la cja ter micz na po win na do kład nie wy peł niać prze -

strzeń wo kół ok na oraz ści śle łą czyć się z ocie ple niem po -

ła ci da chu. Pa mię taj my, że ma te riał izo la cyj ny speł ni swo -

ją fun kcję pod wa run kiem, że bę dzie su chy. Na wet

nie wiel kie za wil go ce nie znacz nie ob ni ża je go pa ra me try

ter micz ne izo la cji oraz pro wa dzi do roz wo ju grzy bów

i pleś ni. Weł na mu si więc być chro nio na przed wil go cią

znaj du ją cą się w po miesz cze niach; do dat ko wo trze ba

umoż li wić jej od pa ro wa nie na ze wnątrz, ukła da jąc

na ocie ple niu od po wied nie mem bra ny.

Zestaw izolacyjny XDP Kołnierz paroszczelny XDS
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Naj cie plej sze ok na
Jeżeli szukamy jak najcieplejszych okien, nie sugerujmy się wartościami
podanymi w obowiązujących warunkach technicznych. Przepisy (które
ostatnio i tak zostały zaostrzone) ledwo nadążają bowiem za realiami.
Producenci od dawna oferują znacznie cieplejsze okna.

Do koń ca ro ku 2013 prze pi sy bu -
do wla ne wy ma ga ły, by współ -
czyn nik prze ni ka nia ciep ła

Uw okien był mniej szy od 1,8 W/(m2K)
– dla I, II i III stre fy kli ma tycz nej, czy li wię -
kszo ści ob sza ru Pol ski lub 1,7 W/(m2K)
– w IV i V stre fie kli ma tycz nej, czy li w re -
jo nach gó rzy stych na po łud niu Pol ski
i w pół noc no-wschod niej czę ści kra ju. 
Od 1 stycz nia 2014 ro ku obo wią zu ją

zmie nio ne wa run ki tech nicz ne. Obec nie

współ czyn nik Uw dla okien nie mo że być

gor szy niż 1,3. Na sty czeń 2017 ro ku pla -

no wa ne jest ob ni że nie je go do pusz czal nej

war to ści do 1,1, a na sty czeń 2021 ro ku

– do 0,9 W/(m2K).

W prak ty ce ta kie ok na (czy na wet jesz -

cze lep sze) są w sprze da ży już od kil ku

lat. Stan dar dem jest obec nie Uw na po zio -

mie oko ło 1,3. Nato miast naj cie plej sze

(i naj droż sze) ok na, ja kie moż na dziś ku -

pić, ma ją współ czyn nik Uw na wet oko ło

0,6. Ozna cza to, że wy prze dza ją nie tyl ko

prze pi sy obo wią zu ją ce obec nie, ale na wet

i te pla no wa ne do wpro wa dze nia za 7 lat. 

Uwa ga! To, ile ciep ła bę dzie ucie kać

przez ok na, nie za le ży tyl ko od ich współ -

czyn ni ka Uw. Waż ne jest też usy tu o wa nie

do mu wzglę dem stron świa ta, po wierz -

chnia okien oraz spo sób osa dze nia okien

i ocie ple nia oście ży.

Pamiętajmy, że duże okna nie są tylko miejscem
wzmożonej ucieczki ciepła z domu. Mogą być także
źródłem zysków energii od nasłonecznienia w zimie 
– pod warunkiem zaplanowania ich od południowej strony.

O TYLE JEST NIŻSZE 
PRZEWODNICTWO CIEPLNE
ARGONU OD POWIETRZA;
ZASTĄPIENIE POWIETRZA
ARGONEM W SZYBIE
JEDNOKOMOROWEJ
POZWALA ZMNIEJSZYĆ JEJ
WSP. U AŻO 0,3 W/(m2K) 

33 procent

TEKST MI CHAŁ MI KO ŁAJ SKI, KATARZYNA WANGIN
Fot.: VEKA
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Ciepłe profile
Do wy ko ny wa nia ram okien nych naj czę ściej uży wa się pro fi li

z PVC i z drew na. Obyd wa te ma te ria ły ma ją zbli żo ne war to -

ści współ czyn ni ka prze ni ka nia ciep ła U.  

ILE KO MÓR W PRO FI LACH Z PVC

Ciep łoch ron ność pro fi li z PVC za le ży głów nie od licz by ko mór

(im jest ich wię cej, tym le piej), ale to nie wszyst ko: waż na jest

tak że ich wiel kość i kształt – np. do dat ko wa, ale zbyt wą ska

ko mo ra (po ni żej 3 mm), nie przy nie sie żad nych ko rzy ści. 

Na ryn ku są już pro fi le 7- czy na wet 8-ko mo ro we, ale wciąż

naj po pu lar niej sze są 5-ko mo ro we(pa ra me tra mi do rów nu ją do -

brym ra mom drew nia nym i są nie co tań sze). 

RO DZAJ WZMOC NIE NIA W PRO FI LACH Z PVC

War tość współ czyn ni ka U za le ży rów nież od ro dza ju za sto so -

wa ne go wzmoc nie nia (w pro fi lach PVC jest ono po trzeb ne

ze wzglę dów wy trzy ma ło ścio wych – ale z dru giej stro ny ob ni -

ża izo la cyj ność ok na). Naj bar dziej wy trzy ma łe, ale i  „naj zim -

niej sze” są wzmoc nie nia sta lo we. Dla te go pro du cen ci szu ka ją

in nych ma te ria łów i spo so bów na  wzmoc nie nie pro fi li – sto su -

ją alu mi nium lub ży wi cę zbro jo ną włók nem szkla nym, ro bią

w ko mo rze głów nej pro fi lu spe cjal ne uże bro wa nie z PVC (by

od su nąć wzmoc nie nie od je go ścia nek) lub wkle ja ją w nie go

szy bę, któ ra go usztyw nia. Ko lej nym spo so bem jest wy peł nia -

nie pian ką po liu re ta no wą ko mo ry głów nej, w któ rej znaj du je

się wzmoc nie nie; pian ka jed no cześ nie ocie pla i usztyw nia pro -

fil. Z ta kiej sa mej pian ki ro bi się spe cjal ne do cie pla ją ce na kład -

ki na pro fi le prze zna czo ne do bu dyn ków ener go osz częd nych.

Uwa ga! Po nie waż nie za wsze współ czyn nik prze ni ka nia ciep -

ła U dla skrzy dła jest ta ki sam jak dla oścież ni cy – a cza sa mi

licz ba ko mór w skrzy dle jest wręcz in na niż w oścież ni cy 

(o czym nie wszy scy han dlow cy po wia da mia ją swo ich klien -

tów, po da jąc im tyl ko ko rzyst niej szą war tość) – łącz ny współ -

czyn nik U dla ok na za le ży od kom bi na cji pro fi li skrzy dło wych

i oścież ni co wych.

PRZEGLĄD OKIEN

WnD/Gru pa OK NO PLAST 
| Pro fil: 5-ko mo ro wy, grub. 70 mm, wzmoc nie nia
sta lo we w pro fi lach (grub. 1,2-1,5 mm, za leż nie
od wiel ko ści ok na), ko lor: bia ły, drew no po dob ne
i do wol ne RAL | Pa kiet szy bo wy: 1-ko mo ro wy,
(4/16/4/), ar gon, Ug = 1,1 
Ce na: 398,15 zł (1230 x 1480 mm, R/RU, bia łe)

Iglo 5 Classic/DRU TEX
| Pro fil 5-ko mo ro wy, grub. ra my 70 mm, wzmoc nie-
 nia stal, ko lor bia ły i 29 kolorów Re no lit, uszczelki
EPDM osadzone w specjalnych kanałach i wrębach
| Pa kiet szy bo wy: w standardzie 1-ko mo ro wy,
(4/16/4), ar gon, Ug = 1,0 
Ce na: 601,06 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, kolor)

Ov lo Clas sic/DO BRO PLAST FA BRY KA OKIEN 
| Pro fil: ener go osz częd ny, 6-ko mo ro wy, gru bość
80 mm, wzmoc nie nia cyn ko we, ko lor: bia ły, zło ty
dąb, orzech, ma hoń, ciem ny dąb, brąz cze ko la do -
wy, jas no sza ry, an tra cyt | Pa kiet szy bo wy: 2- ko mo -
ro wy, (4TPS/12TGI/4/12TGI/4TPS), Ug = 0,7
Ce na: 799 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, białe)

Ve trex V70 Op ti mal Black/VE TREX 
| Pro fil: 5-ko mo ro wy, grub. 70 mm, kla sa A, wzmoc-
 nie nia sta lo we, czar ne, gal wa nicz ne oku cie, 44 okle -
i ny, cer ty fi kat  IFT Ro sen he im, klam ki Se cu stik
Swing | Pa kiet szy bo wy: 2-ko mo ro wy, ram ka Ma-
 ster therm, (4/18/4/18/4), ar gon, Ug = 0,5  
Ce na: 820,93 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, bia łe)

Euro-Design 86 plus/NEXBAU/REHAU 
| System: Euro-Design 86 plus | Pro fil: 6-komorowy,
grub. 86 mm z przegrodą konwekcyjną, kolory:
biały, drewnopodobne, metaliczne/nakładka alumi-
niowa – dowolny kolor RAL | Pa kiet szy bo wy: 2-ko-
morowy, (4/16/4/16/4), argon, Ug = 0,5
Ce na: 898 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, białe)

Ide al 5000 El wiz stan dard/ALU PLAST/EL WIZ
| Sy stem: Ide al 5000 Alu plast| Pro fil: PVC, 5-ko mo -
ro wy, grub. 70 mm, wzmoc nie nia sta lo we, uszczel-
 nie nie środ ko we (dzię ki trze ciej uszczel ce
wy dzie lo na jest su cha ko mo ra, w któ rej pra cu ją oku-
 cia) | Pa kiet szy bo wy: 2- ko mo ro wy,  Ug = 0,7 
Ce na: 932 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, bia łe)

Uw=1,3

Uw=0,98

Uw=0,89*

Uw=0,83 Uw=1,0

Uw=1,02

Gdy de cy du je my się na ok na z PVC, zwy kle py ta my prze de wszyst ki o licz bę ko -

mór – jed nak nie tyl ko to ma wpływ na izo la cyj ność ciepl ną okien
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[Naj cie plej sze ok na]

JA KA GRU BOŚĆ ŚCIA NEK PRO FI LA

Je śli ku pu je my ok na z PVC – zwłasz cza du że – po win niś my

upew nić się, ja ka jest gru bość ścia nek pro fi la. Po nie waż ciep -

łe, wie lo ko mo ro we pro fi le są dro gie, zda rza się, że nie któ rzy

pro du cen ci za czę li zmniej szać gru bość ich ścia nek. Ob ni ża to

jed nak trwa łość i wy trzy ma łość ok na. Ku pu jąc go to we ok no,

nie je steś my w sta nie sa mi spraw dzić ścia nek pro fi la, ale spy -

taj my o kla sę ich gru bo ści – naj lep sza jest kla sa A, gdzie wi -

docz ne ścian ki ma ją 2,8 mm, a nie wi docz ne – 2,5 mm. W kla -

sie B (od po wied nio 2,5 i 2,3 mm) pro fi le są „od chu dzo ne”.

NAJ CIE PLEJ SZE OK NA Z PVC

Spoś ród do stęp nych te raz na ryn ku, naj cie plej sze są ener go -

osz częd ne pro fi le oś mio ko mo ro we ze wzmoc nie nia mi alu mi -

nio wy mi. Ro bi się z nich ok na prze zna czo ne do mon ta żu w do -

mach pa syw nych. Są one tak ciep łe, że nie po trze bu ją

do dat ko wych wkła dek do cie pla ją cych. 

Pro fi le ta kie ma ją współ czyn nik prze ni ka nia ciep ła U w gra -

ni cach 0,84-0,88W/(m2K). Przy za sto so wa niu szy by o Ug = 0,7,

otrzy ma my Uw ok na = 0,8. Je śli weź mie my szy bę o Ug = 0,5,

Uw ok na spad nie na wet do 0,6 W/(m2K).

PRZEGLĄD OKIEN

DPB-73+/Fa bry ka Okien DA KO 
| Pro fil: 5-ko mo ro wy, gru bość 73 mm, wzmoc nie nia
sta lo we w ra mie, 2 uszczel ki, ko lo ry: bia ły, zło ty
dąb, orzech, dąb ba gien ny, ma hoń, win che ster, an-
 tra cyt. | Pa kiet szy bo wy: 1-ko mo ro wy, ciep ły,
(4/16/4), wy peł nio ny ar go nem, Ug = 1,0 
Ce na: 979 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, bia łe)

Winergetic Premium Passive/OKNOPLAST 
| Pro fil: 7-ko mo ro wy, grub. 82 mm, wzmoc nie nia ter-
 micz ne Spa ceB lock (ae ro żel w ra mie i pian ka po liu -
re ta no wa w skrzy dle), ko lo ry: bia ły, drew no po dob ne
i do wol ne RAL | Pa kiet szy bo wy: 2-ko mo ro wy,
(3/16/3/16/3), ar gon, Ug = 0,6 , ciep łe ram ki 
Ce na: 1036,65 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, białe)

Ideal 8000/ALUPLAST/ELWIZ
| Sy stem: Ide al 8000 Alu plast | Pro fil: PVC, 6-ko -
mo ro wy, grub. 85 mm, uszczel nie nie środ ko we
(dzię ki trze ciej uszczel ce wy dzie lo na jest su cha ko-
 mo ra, w któ rej pra cu ją oku cia) | Pa kiet szy bo wy:
2-ko mo ro wy, Ug = 0,5 
Ce na: 1055 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, białe)

Iglo Ener gy/DRU TEX
| Pro fil 7-ko mo ro wy, grub. ra my 82 mm, wzmoc nie-
 nia stal (op cja: włók no szkla ne), uszczel nie nie cen-
 tral ne ze spie nio ne go EPDM; ko lor bia ły i 29 Re no lit
| Pa kiet szy bo wy: 2-ko mo ro wy, (4/18/4/18/4), ar gon,
Ug = 0,5, (op cja: szy by o Ug = 0,3 z kryp tonem)
Ce na: 1062,06 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, ko lor)

Ok no do da chu pła skie go CFP 0073/VE LUX
| Pro fil: wiel oko mo ro wy PCV, ko mo ry wy peł nio ne
po li sty re nem, ko lor bia ły, nie o twie ra ne | Pa kiet szy-
 bo wy: 1-ko mo ro wy, la mi no wa ny, kl. an tywł. P2A,
(4/14Ar/33.2), ar gon, Ug = 1,0 ko pu ła ze wnętrz na
ma to wa lub prze zro czy sta, z akry lu lub po li wę gla nu
Ce na: od 1070 zł 

Ve trex V90+/VE TREX 
| Pro fil: 6-ko mo ro wy z kli nem izo la cyj nym, grub. 
90 mm, kla sa A, wzmoc nie nia sta lo we, ukry te oku-
 cia, 44 okle i ny, cer ty fi kat  IFT Ro sen he im, klam ki
Se cu stik Swing | Pa kiet szy bo wy: 2-ko mo ro wy,
ram ka Ma ster therm, (4/12/4/12/4), ar gon, Ug = 0,5  
Ce na: 1126,15 zł (1500 x 1500 mm, R/RU, białe)

Najlepiej, jeśli profile okienne są w klasie A – zwłaszcza, gdy okna mają być duże Jeśli planujemy duże przeszklenia, powinniśmy zadbać, by okna były ciepłe  
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* dla okna 1230 x 1480 mm, wg badania CSI w Czechach,  ** zgodnie z normą EN 1873:2005

Uw=1,3 Uw=0,8 Uw=0,83

Uw=0,6* Uw=0,72* Uw=0,82
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