
JeÊli wybieramy projekt, w którym nad gara-

˝em znajduje si´ otwarty taras (a wi´c bez za-

daszenia), tak jak w przypadku Kawki 4, to

najwa˝niejsze b´dzie wykonanie solidnych

izolacji oraz bardzo dobrego odwodnienia.

Tylko szczelnoÊç i trwa∏oÊç izolacji zapewni

bezproblemowe u˝ytkowanie tarasu przez

wiele lat i ustrze˝e inwestorów przed pono-

szeniem kosztów zwiàzanych z poprawà tego,

co ju˝ zosta∏o zrobione. Na pewno trzeba pa-

mi´taç o porzàdnej izolacji termicznej, ponie-

wa˝ taki taras znajduje si´ nad pomieszcze-

niem z temperaturà dodatnià, wprawdzie ni˝-

szà ni˝ w pomieszczeniach mieszkalnych, ale

z kilkoma kreskami powy˝ej zera. Chodzi o to,

aby uniknàç tzw. cykli rozmra˝ania i nagrze-

wania. Zamro˝ona woda i Ênieg znajdujàce

si´ na tarasie pod wp∏ywem ciep∏a parujàce-

go z gara˝u zaczynajà si´ rozmra˝aç. Wów-

czas woda zaczyna wnikaç w izolacje i auto-

matycznie niszczy wszystkie jej warstwy. Taki

proces mo˝e uszkodziç praktycznie ka˝dà po-

sadzk´. Niezwykle istotne w tego typu tara-

sach sà obróbki blacharskie, które muszà byç

odpowiednio i starannie wykonane. Trzeba te˝

zimà zadbaç o to, aby Ênieg nie zalega∏ na ta-

rasie, podobnie zresztà, jak w przypadku nor-

malnego dachu. JeÊli nie b´dziemy sprzàtaç

Êniegu, to woda dostanie si´ ponad obróbk´

blacharskà, a to ju˝ b´dzie stanowi∏o du˝y

problem. W projekcie Kawka 4 sytuacja jest

doÊç specyficzna – mamy tu bowiem dwa ga-

ra˝e – jeden w bryle, a drugi, nad którym znaj-

duje si´ taras, zosta∏ dostawiony.

Maciej 
MAT¸OWSKI

architekt, 
Pracownia MTM Styl
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P R O J E K T  Z R E K O M E N D A C J Ñ

PROPOZYCJA III

– Z TARASEM NAD GARA˚EM

projekt: KAWKA 4
dom zaprojektowali: 

arch. Maciej MAT¸OWSKI, 

arch. Tomasz SIEMIENIUK, Pracownia MTM Styl

powierzchnia u˝ytkowa: 108,2 m2

+ gara˝ 35,0 m2

powierzchnia zabudowy: 123,2 m2

kubatura: 640,0 m3

wysokoÊç do kalenicy: 9,1 m

minimalne wymiary dzia∏ki: 22,9 x 19,1 m

To propozycja ma∏ego domu o prostej bryle i wspó∏czesnym charakterze, przeznaczonego

dla 4-5-osobowej rodziny. Nad gara˝em znajduje si´ otwarty taras przylegajàcy do jednej

z sypialni na poddaszu. Wn´trze jest przestronne i doÊç otwarte, poniewa˝ nie ma tu wydzie-

lonego miejsca na klatk´ schodowà (dost´pna jest bezpoÊrednio z pokoju dziennego), za to

znalaz∏o si´ tu miejsce dla antresoli. 

PARTER: 70,6 m2

1. wiatro∏ap – 4,1 m2

2. hol – 4,1 m2

3. kuchnia – 13,1 m2

4. salon – 30,4 m2

5. ∏azienka – 2,4 m2

6. pom. gosp. – 6,1 m2

7. gara˝ – 35,0 m2

PODDASZE: 44,4 m2

1. komunikacja – 5,7 m2

2. pokój – 13,6 m2

3. garderoba – 2,8 m2

4. pokój – 11,7 m2

5. pokój – 10,3 m2

6. ∏azienka – 3,9 m2

W projekcie Kawka 4 architekci proponujà schody a˝urowe, drewniane

lub metalowe.
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