
Projekty Domów

z użytkowym poddaszem

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,74
m²

3,20
m²

7,68
m²

4,24 
m²

5,95 
m²

4,65
m²

40,40 m²

11,45

8,
25

7,39 m²
(11,02)

1,92m²
(1,92)

9,29 m²
(13,36)

6,74 m²
(6,74)

5,60 m²
(8,04)

7,05 m²
(11,12)

8,18 m²
(11,81)

WERANDA 4
arch. Tomasz Sobieszuk

116 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_4
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6PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

WERANDA 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_4


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

8PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

WERANDA 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_4


https://www.solbet.pl/
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,32
m²

2,00
m²1,65

m²
4,21 m²

8,59 m²

4,22 m²

5,01 m²

22,00 m²

9,94

6,
94

3,85 m²

3,66 m²
(4,95)

10,20 m²
(12,33)

2,17 m²
(3,67)

8,11 m²
(10,67)

7,91 m²
(10,47)

BEZ
arch. Tomasz Sobieszuk

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=bez
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14PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

BEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=bez
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BEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=bez


https://www.saint-gobain.pl/
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

7,66
m²

1,68
m²

1,09
m²

39,88 m²

12,28 m²

6,00 m²

10,99

7,
99

7,39 m²
(9,35)

7,08 m²
(8,20)

9,62 m²
(11,95)

9,65 m²
(11,95)

16,10 m²
(18,88)

MALINOWY
arch. Maciej Matłowski

118 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
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22PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

MALINOWY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
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24PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

MALINOWY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
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MALINOWY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malinowy


Każdy nowy lub modernizowany budynek potrzebuje wydajnego systemu 
energetycznego, gwarantującego niezależność od dostaw energii. Firma 
Viessmann dostarcza wszystkie potrzebne do tego komponenty z jednego 
źródła: moduły fotowoltaiczne do wytwarzania własnego prądu, a także 
pompy ciepła, centrale wentylacyjne oraz zbiorniki buforowe i multiwalentne.

Odkryj nową generację pomp ciepła: viessmann.pl/vitocal

Nowoczesne ogrzewanie, 
chłodzenie, wentylacja 
i magazynowanie energii

Rosnące rachunki za energię 
elektryczną i ogrzewanie? 
Nie z Viessmann! Własny prąd 
z instalacji fotowoltaicznej zapewni 
darmową energię dla pompy ciepła, 
centrali wentylacyjnej oraz innych 
urządzeń zasilanych energią 
elektryczną, zapewniając niskie 
koszty użytkowania budynku. 

https://www.viessmann.pl/
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,87
m²

1,66
m²

2,44
m²

7,38
m²

1,56
m²

3,36 m²

21,43 m²

11,34

6,
40

1,
20

1,59 m²
(2,21)

3,14 m²
(3,76)

7,85 m²
(8,97)

5,01 m²

4,34 m²

8,47 m²
(9,61)

8,38 m²
(9,00)

MALUTKI DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

79 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_dr-s
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MALUTKI DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_dr-s
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MALUTKI DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_dr-s


https://www.fakro.pl/stworzone-dla-siebie/
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,76
m²

3,90
m²2,39

m²

5,92 m² 23,46 m²

31,82 m²

13,67m²

11,86 m²

17,72

8,
38

11,53 m²
3,74
m²

4,57
m²

5,61
m²5,64 m²

4,56 m²

10,02 m²

7,66 m²

13,07 m²

10,82 m²

POGODNY 2
arch. Tomasz Sobieszuk

23 m²garaż
150 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_2
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POGODNY 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_2
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POGODNY 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_2


44PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

PROJEKTY PODOBNE

POGODNY

POGODNY 3 OPUNCJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=pogodny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=opuncja


https://termoorganika.pl/
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,75
m²

3,20
m²

7,70
m²

4,27 
m²

6,18 
m²

4,66
m²

40,50 m²

11,61

8,
33

7,40 m²
(11,06)

9,82 m²
(9,82)

9,30 m²
(13,4)

5,60 m²
(8,05)

8,19 m²
(11,85)

WERANDA 3
arch. Tomasz Sobieszuk

111 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3
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WERANDA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3
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WERANDA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3


54PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

PROJEKTY PODOBNE

WERANDA DR-S WERANDA 5

WERANDA 2 WERANDA 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=weranda_5


www.hormann.pl • 801 500 100
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Metalowe domki ogrodowe
Bezpiecznie  

i na swoim miejscu!

 ● NOWOŚĆ: domek ogrodowy Classic, 
dach dwuspadowy, kolor szary  
RAL 7040

 ● NOWOŚĆ: domek ogrodowy Modern,  
dach jednospadowy, kolor zielony  
RAL 6013

 ● NOWOŚĆ: stojak na drewno 
kominkowe Classic, kolor szary 
kwarcowy RAL 7039

https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/systemy-przechowywania/domki-ogrodowe/
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

5,94
m²

9,12
m²

8,14m²

33,16 m²

7,64 m²
24,23 m²

8,46
m²

2,12
m²

2,75
m²

1,87
m²

9,10

16
,6

0

14,47 m²
(18,89)

8,65 m²
(8,65)

4,95 m²
(4,95)

13,54 m²
(17,4)

16,11 m²
(21,2)

13,28 m²
(17,7)

5,51 m²
(7,26)

4,77 m²
(7,11)

4,23 m²
(5,67)

AMARYLIS 5
arch. Tomasz Sobieszuk

33 m²garaż
156 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_5
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AMARYLIS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_5
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AMARYLIS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_5


64PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

PROJEKTY PODOBNE

AMARYLIS 2 AMARYLIS 7

AMARYLIS 3 AMARYLIS 8

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=amarylis_7


www.velux.pl
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PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,09
m²

1,68
m²

2,72
m²

8,39
m²

2,03
m²

3,69 m²

24,92 m²

12,00

6,
94

1,
18

1,85 m²
(2,58)

3,17 m²
(3,90)

9,52 m²
(10,85)

5,78 m²

4,99 m²

9,44 m²
(10,85)

8,98 m²
(9,71)

MALUTKI 2
arch. Tomasz Sobieszuk

90 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_2
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MALUTKI 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_2


72PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

PROJEKTY PODOBNE

MALUTKI 3 MALUTKI 7

MALUTKI 4 MALUTKI 8

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=malutki_7


https://www.creaton.pl/
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3,96
m²

7,81
m²

35,21 m²

2,75 m²

11,93

8,
12

3,04 m²
(3,96)

3,92 m²
(4,79)

7,99 m²
(9,16)

9,92 m²
(10,84)

4,67 m²

7,71 m²
(8,97)

TEJA
arch. Maciej Matłowski

92 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=teja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=teja
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TEJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=teja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=teja
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TEJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=teja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=teja


https://dom.aluprof.com/
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11,74 m²

18,03 m²

4,81 m²

36,41 m²

9,68 m²

4,63 m²

13,93 m²

6,05 m²

11,82 m²
5,66
m²

2,6
m²

5,83
m²

1,5
m²

4,81
m²

7,42
m²

21,01

9,
31

16,06 m²
(28,82)

2,11 m²
(6,53)

4,61 m²
(8,6)

1,83 m²
(3,66)

3,61 m²
(11,18)

13,17 m²
(20,74)

31,92 m²
(60,09)

antresola

JEMIOŁA 3
arch. Tomasz Sobieszuk

18 m²garaż
201 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=jemiola_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=jemiola_3
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JEMIOŁA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=jemiola_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=jemiola_3
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JEMIOŁA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=jemiola_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=jemiola_3
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4,19
m²

2,39
m²

10,84
m²

2,54
m²

4,67
m²

3,29
m²

40,97 m²

12,86 m²

35,43 m²

5,42 m²

17,69

7,
20

16,52 m²
(21,9)

18,78 m²
(26,9)9,44 m²

(12,6)

9,44 m²
(12,6)

7,7 m²
(9,8)

antresola

TYTUS
arch. Maciej Matłowski

41 m²garaż
143 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=tytus
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=tytus
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TYTUS

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=tytus
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=tytus
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TYTUS

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=tytus
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=tytus
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2,09
m²

4,91
m²

5,74
m²

34,43 m²

5,14 m² 8,32 m²

13,34 m²

31,68 m²

25,59 m²

16,59 m²

4,14 m²

2,52 m²

16,95

17
,0

7

3,34 m²
(9,30)

11,98 m²
(24,30)

13,43 m²
(27,21)

14,54 m²
(17,09)

KATAMARAN
arch. Tomasz Sobieszuk

34 m²garaż
163 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-katamaran.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=katamaran
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-katamaran.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=katamaran
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KATAMARAN

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-katamaran.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=katamaran
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-katamaran.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=katamaran
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KATAMARAN

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-katamaran.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=katamaran
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-katamaran.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=katamaran
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6,44
m²

3,31
m²

12,25
m²

12,08 m²

20,34 m²

3,17 m²

1,94 m²

40,61 m²

3,93 m²

14,30

14
,7

0

8,2 m²

19,29 m²
(21,70)

3,71 m²
(4,37)

6,37 m²
(7,49)

5,33 m²
(6,26)

5,25 m²
(6,22)

16,37 m²
(18,77)

14,26 m²
(16,66)

PLATAN 2
arch. Tomasz Sobieszuk

184 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=platan_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=platan_2
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PLATAN 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=platan_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=platan_2
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PLATAN 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=platan_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=ORG&utm_campaign=pdf&utm_term=6-2022&utm_content=platan_2
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EKSPERT RADZI

Budynki jednorodzinne
z poddaszem użytkowym 

projekt: MALUTKI 8

mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Budynki jednorodzinne z poddaszem użytkowym to 
bardzo często realizowana forma budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w Polsce. Takie rozwiązanie ma wiele 
zalet, a jedną z głównych jest to, że, to najbardziej optymalna 
forma budynku w naszych warunkach atmosferycznych. 
Tradycyjny dach o konstrukcji drewnianej z dowolnym 
pokryciem dachowym najlepiej zabezpiecza budynek przed 
warunkami atmosferycznymi, a przy okazji w jego przestrzeni 
zorganizowana jest powierzchnia użytkowa – w formie 
poddasza użytkowego. O walorach użytkowych poddasza 
decyduje przede wszystkim kształt dachu oraz jego wysokość 
w stanie wykończonym wewnątrz poddasza. Wysokość 
dachu powiązana jest z wysokością ścian kolankowych  
i szczytowych. Dobrze jest, jeśli wysokość ścian kolankowych 
umożliwia zagospodarowanie przestrzeni poddasza w ich 
pobliżu. Dobrze jest też, jeśli geometria ścian szczytowych 
umożliwia zamontować okna lub nawet drzwi balkonowe 
(nawet, jeśli zamiast balkonu będą pofrenetry, czyli balustrady 
zamontowane od zewnątrz). Oprócz cech geometrycznych 
ważne jest właściwe ocieplenie połaci dachowych i ścian,  

by zimą poddasze się nie wychładzało, a latem, by nie było na 
nim za gorąco.

W kontekście ścian przy tego typu budynkach ważne jest 
właściwe skonstruowanie ścian poddasza. Ściany kolankowe, 
jak i ściany szczytowe podlegają trochę innym oddziaływaniom 
niż ściany konstrukcyjne regularnych kondygnacji. Ściany 
kolankowe przejmują obciążenia z dachu, które działa na nie  
w pionie i w poziomie. To właśnie ze względu na reakcje poziome 
należy ściany kolankowe odpowiednio wzmacniać. Najczęściej 
wykonuje się to za pomocą trzpieni i wieńca pod murłatę.  
Jeśli natomiast chodzi o ściany szczytowe, to zwłaszcza w fazie 
budowy, kiedy jeszcze nie ma pokrycia dachowego, działają na 
nie duże obciążenia wiatrem. Wówczas na ściany szczytowe 
działa parcie i ssanie wiatru na obu ich stronach. Dlatego należy 
je również wzmacniać elementami żelbetowymi wylewanymi 
na budowie w postaci trzpieni, wieńców obwodowych lub 
belek żelbetowych, które pełnią funkcję nadproży. Wszystkie te 
elementy wzmacniające powinny być ujęte w projekcie, by nie 
było wątpliwości, jak je należy wykonać.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_8.php
https://www.solbet.pl/
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EKSPERT RADZI

Polacy budując domy jednorodzinne, 
nie zwracają uwagi na kwestie 
bezpieczeństwa pożarowego

projekt: PAPROĆ 2

Szymon Raćkowski
Menadżer Działu Rozwoju i Doradztwa Technicznego w Saint-Gobain.

Odpowiedni dobór materiałów do zabudowy poddasza w 
budownictwie jednorodzinnym ma niebagatelne znaczenie, nie 
tylko ze względu na jego dobrą izolację termiczną, ale także na 
aspekty bezpieczeństwa pożarowego. Właśnie dlatego powstała 
kampania Systemowy Dom, w której marki ISOVER i RIGIPS 
edukują w zakresie bezpiecznego budownictwa, szczególną 
uwagę zwracając na dobór systemowych rozwiązań, które 
gwarantują ognioodporność REI30.

Badanie przeprowadzone przez BCMM na zlecenie Saint-Gobain 
wskazuje, że aż 90% Inwestorów nie potrafi podać poprawnych 
wymagań odnośnie odporności ogniowej wymaganej dla 
zabudowy poddasza użytkowego, dlatego tak ważne jest 
uświadamianie na temat norm i właściwości, które powinny 
posiadać wybierane produkty budowlane. 

Dobrze dobrane materiały do zabudowy poddasza powinny 
charakteryzować się odpornością na działanie ognia oraz 
wysokich temperatur, które wskazane zostały w przepisach 

budowlanych. Na zabudowę poddasza należy spojrzeć nieco 
szerzej, z perspektywy całego rozwiązania, a nie tylko produktu. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie nadają odpowiednią, wymaganą klasę odporności 
ogniowej dla kluczowych przegród. Poddasze użytkowe 
przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być 
oddzielone od palnej konstrukcji dachu i palnego przykrycia 
dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej REI 30 przy 
budynku niskim.

Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby decydować się na 
systemy, czyli dedykowane sobie wyroby budowlane, które 
są w stanie zapewnić skuteczność całego rozwiązania. Użycie 
tylko poszczególnych produktów nie zapewnia nam gwarancji 
uzyskania pożądanych parametrów, a dodatkowo przenosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymogów norm z producenta 
systemu na właściciela - co często może zakończyć się np. 
odrzuceniem wniosku o wypłatę odszkodowania w takich 
zdarzeniach losowych, jak pożar domu.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php
https://www.saint-gobain.pl/
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Pompa ciepła split
czy monoblok? 

Szukając komfortowego, niedrogiego w eksploatacji systemu 
grzewczego, coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na 
powietrzne pompy ciepła. Wśród nich dostępne są urządzenia 
typu split i monoblok. Czym się różnią? 

Oba rodzaje pomp ciepła mogą pracować bardzo efektywnie. 
Zarówno pompa ciepła typu split Vitocal 200-S jak i monoblokowa 
Vitocal 250-A charakteryzują się klasą efektywności 
energetycznej A++ i zapewniają niskie koszty eksploatacji dzięki 
wysokiemu współczynnikowi efektywności COP do 5,0. Jeden  
i drugi typ urządzenia może być zasilany prądem z fotowoltaiki, 
co pozwali maksymalnie zredukować koszty ogrzewania oraz 
chłodzenia domu. 

Budowa i montaż pompy ciepła split oraz monoblok
W pompach ciepła typu split układ chłodniczy jest rozdzielony 

na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Łączy się je przewodami 
z czynnikiem chłodniczym, dlatego do ich instalacji wymagane 
są uprawnienia F-gazowe. W przypadku monobloków cały 
układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty w jednej 
jednostce. Instalator w niego nie ingeruje, dlatego nie wymaga 
się od niego dodatkowych uprawnień. Hermetycznie zamknięty 
układ eliminuje też ryzyko popełnienia błędów instalacyjnych  
i wycieków.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Pompy ciepła typu split wymagają corocznych kontroli 
szczelności, a urządzenia o mocy ponad 10 kW również założenia 
tzw. karty produktu. W przypadku monobloków czynności te nie 
są wymagane. Należy jednak zabezpieczyć przed zamarzaniem 
wodę krążącą między budynkiem, a jednostką zewnętrzną, na 
wypadek dłuższej przerwy w dostawie prądu w czasie mrozów.

Marcin Walos
Doradca Techniczny w firmie Viessmann sp. z o.o.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php
https://www.viessmann.pl/
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Okna i rolety FAKRO
stworzone dla siebie

projekt: TYTUS

Sławomir Kwarciak
Menedżer Produktu, Dział Okien Dachowych i Kołnierzy w FAKRO

Bardzo często pomieszczenia na poddaszu posiadają okna 
dachowe, przez które wlewa się niezbędne do życia naturalne 
światło. Same wnętrza pod skośnym dachem mają duży potencjał 
do oryginalnego zagospodarowania i stworzenia ulubionych 
miejsc w domu. Podczas urządzania swojej wymarzonej 
przestrzeni warto pomyśleć o roletach wewnętrznych do 
okien dachowych, które nie tylko chronią przed nadmiernym 
nasłonecznieniem, ale także dodają wnętrzom charakteru. 
Roleta wewnętrzna i okno dachowe FAKRO to zestaw doskonały, 
produkty wręcz stworzone dla siebie. 

Dopływ świeżego powietrza i naturalnego światła jest bardzo 
ważny dla codziennego funkcjonowania i zdrowego życia. 
Jednak zdarzają się takie momenty, kiedy nadmiar wpadającego 
światła staje się uciążliwy. Na przykład, gdy w wolny dzień 
chcemy dłużej pospać i potrzebujemy zacienionej sypialni, czy po 
wyczerpujących godzinach pracy musimy zwyczajnie odpocząć. 
Sytuacja staje się także niewygodna gdy pracujemy lub nasze 
dziecko uczy się, a padające na monitor promienie słoneczne 

tworzą refleksy, zakłócając naukę czy pracę. Właśnie w takich 
momentach rolety wewnętrzne stworzą zacienienie i ochronią 
sypialnię, pokój dziecięcy, salon czy gabinet.

W ofercie FAKRO znajdziemy rolety wewnętrzne obsługiwane 
ręcznie lub sterowane zdalnie w systemie Z-Wave lub WiFi. 
Rolety elektryczne zasilane są prądem z sieci elektrycznej,  
a w wersji Solar z panelu słonecznego. W zależności od 
wybranego rozwiązania sterowane są one za pomocą pilota lub 
aplikacji ze smartfona.

W FAKRO od ponad 30 lat tworzymy okna, które gwarantują 
bezpieczeństwo i spokój na lata. Dają mnóstwo naturalnego 
światła w pomieszczeniach w całym domu, co wpływa na 
komfort i zdrowie mieszkańców oraz zapobiegają stratom ciepła, 
przyczyniając się do znacznych oszczędności w ogrzewaniu. 
Wyposażone są w trzyszybowe pakiety podnoszące ich 
energooszczędność, a montowane wraz z kołnierzem Thermo 
zyskują o nawet 15% lepszy współczynnik przenikania ciepła. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php
https://www.fakro.pl/
https://www.fakro.pl/stworzone-dla-siebie/
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Skuteczne antidotum
na wzrost cen energii
Termoizolacja ścian najlepszą inwestycją w 2022 roku

projekt: PLATAN 2

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

Kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen energii znacząco 
zwiększy koszty użytkowania budynków, w tym ogrzewania 
w sezonie grzewczym, które stanowi jedną z najbardziej 
znaczących pozycji eksploatacyjnych. Średnie opłaty 
za ogrzewanie nieocieplanego domu stanowić mogą 
nawet 70 procent wszystkich kosztów jego użytkowania.  
Na szczęście jest sposób, by rosnące ceny energii nie były 
aż tak dotkliwe! Eksperci przekonują do najrozsądniejszej 
inwestycji, jaką jest termoizolacja ścian domu  
zapewniająca oszczędności na ogrzewaniu oraz optymalną 
temperaturę i zdrowy mikroklimat jego wnętrz.  

Straty energii cieplnej budynków w około 1/3 spowodowane 
są przenikaniem ciepła przez niezabezpieczone termicznie 
ściany, zimą ciepło ucieka na zewnątrz, a latem przenika do 
pomieszczeń. Na polskim rynku notujemy rekordowy wzrost 
cen nośników energii, m.in. prądu, gazu, oleju opałowego czy 
węgla. Eksperci przekonują, bez względu na to, w jaki sposób 
ogrzewasz swój dom i tak zapłacisz o wiele za dużo, jeśli nie 
ograniczysz zużycia energii poprzez wykonanie termoizolacji 
domu. To super inwestycja, od lat opłacalna, a przy obecnych 

wzrostach cen prądu i gazu wręcz nieunikniona. Ocieplenie 
ścian domu wysokiej jakości izolatorem o odpowiedniej 
grubości i parametrach np. styropianem Termonium Plus to 
opłacalna inwestycja pozwalająca zaoszczędzić na ogrzewaniu 
jednorodzinnego domu nawet kilka tysięcy złotych rocznie. 
Warto pamiętać, że mniejsze zużycie energii na ogrzanie domu 
redukuje również niską emisję, tym samym ogranicza smog  
i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Mimo rosnących 
cen wydatki na styropian wynoszą tylko około 15-20% kosztów 
kompletnego ocieplenia, a około 2% całkowitych kosztów budowy. 
Dlatego eksperci podkreślają, że dużym błędem jest sugerowanie 
się tylko ceną przy ich wyborze izolatora. Pamiętajmy, że różnica 
w cenie pomiędzy sprawdzonym styropianem od lidera branży,  
a produktem wątpliwej jakości jest tak naprawdę iluzoryczna 
i może wynosić kilkaset złotych. Natomiast byle jaki izolator 
nie spełnia swojej podstawowej roli, czyli ochrony termicznej 
domu. Ciepło w dalszym ciągu ucieka przez ściany, a inwestor 
nie otrzymuje spodziewanych efektów w postaci oszczędności 
energii. Aby mieć komfort cieplny wciąż musi grzać pełną parą, 
a to nie wpływa pozytywnie na mikroklimat domu oraz portfel 
właściciela.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan_2.php
https://termoorganika.pl/
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EKSPERT RADZI

Co warto wziąć pod uwagę
wybierając domek ogrodowy? 

Krzysztof Horała
Prezes Zarządu Hörmann Polska sp. z o.o.

Podstawowym elementem jaki należy wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o kupnie domku ogrodowego jest 
jego trwałość oraz bezpieczeństwo przechowywanych w nim 
przedmiotów. Liczy się także funkcjonalność, czyli to czy uda się 
w nim schować wszystkie narzędzia i sprzęty ogrodowe.

Kłopot z miejscem na przechowywanie narzędzi ogrodowych, 
kosiarki a także grilla czy mebli ogrodowych, dotyczy 
właściwie wszystkich posiadaczy ogrodów przydomowych  
a także części ogródków działkowych. Do tej pory najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem były domki wykonane z drewna, 
które jednak wymagają stałej troski o utrzymanie ich w dobrej 
kondycji. Obecnie sytuacja zmieniła się radykalnie wraz  
z wprowadzeniem przez firmę Hörmann do swojej oferty nowych, 
metalowych domków ogrodowych, które niemal nie wymagają 

konserwacji. Wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo  
i pomalowanej farbą proszkową zapewnia im trwałość, estetyczny 
wygląd oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych. 
Solidna konstrukcja daje pewność, że przedmioty i sprzęty będą 
w nich przechowywane bezpiecznie. Staranne wykończenie bez 
ostrych krawędzi i wystających śrub gwarantuje, że zarówno 
dzieci jak i dorośli mogą je użytkować bez obaw. Dodatkowym 
atutem podkreślającym wysoką jakość wykonania oraz trwałość 
jest 20-letnia gwarancja producenta. 

Bogata oferta wyposażenia dodatkowego w półki, wieszaki na 
narzędzia i rowery, kratownice na pnącza, rynny pozwalające na 
pozyskiwanie deszczówki a także progi nabiegowe ułatwiające 
chowanie taczki lub roweru, to udogodnienia, które z pewnością 
docenią właściciele ogrodów.

projekt: PORFIR

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-porfir.php
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
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Zasady rozmieszczenia okien 
dachowych na poddaszu

projekt: WERANDA DR-S

Monika Kupska-Kupis
główny architekt firmy VELUX Polska

Odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone okna 
dachowe mają ogromny wpływ na bilans energetyczny budynku, 
doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym oraz wentylację.   
Z uwagi na to, że są źródłem pasywnego ogrzewania 
słonecznego, od północy warto stosować produkty o lepszym 
współczynniku izolacyjności termicznej, natomiast od strony 
południowej zazwyczaj dodatni bilans energetyczny osiągają 
okna ze standardowym energooszczędnym oszkleniem. 
Dokonując wyboru wielkości i liczby okien dachowych należy 
wziąć pod uwagę fakt, że ich powierzchnia powinna stanowić 
około 10% powierzchni podłogi pokoju. Większa liczba mniejszych 
okien równomiernie rozłożonych na dachu zapewni więcej światła 
niż jedno duże o tej samej powierzchni szyby. Jeśli mamy wybór, 
umieśćmy okno od strony południowej, wtedy w ciągu dnia 
wnętrze będzie lepiej oświetlone.  W małych pomieszczeniach 
najlepiej, aby było ono usytuowane centralnie, tak, aby słońce 
mogło oświetlać cały pokój.

Warto także zwrócić uwagę na wybór wygodnego sposób 
otwierania. Do wyboru mamy okna obrotowe z górnym lub 
dolnym systemem otwierania, klapowo-obrotowe, a także 

sterowane elektrycznie. Górny system otwierania będzie 
najwygodniejszym rozwiązaniem, gdy okno zamontowane jest 
stosunkowo nisko. Uchwyt jest wtedy dostępny na wyciągnięcie 
ręki, bez potrzeby schylania się. Pod oknem można ustawić 
biurko, stół czy kanapę, ponieważ meble nie utrudnią nam 
jego otwierania. Gdy konstrukcja poddasza zmusza nas do 
zainstalowania okna wyżej, bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem 
będzie wybór okna z dolnym systemem otwierania. Jedynym 
ograniczeniem jest to, że musimy mieć swobodny dostęp do 
okna i nie możemy bezpośrednio pod nim ustawić mebli. Okna 
o podwójnym systemie otwierania - klapowo-obrotowe świetnie 
sprawdzą się w pomieszczeniach, w których zależy nam na 
panoramicznym widoku. Można uchylić je nawet do kąta 45° lub 
zatrzymać w dowolnej pozycji. Jeśli zależy nam na wyjątkowym 
komforcie, dobrym rozwiązaniem będą okna elektryczne. 
Możemy zdecydować się na okna z fabrycznie wbudowanym 
silnikiem i sterownikiem, albo – do okien z górnym otwieraniem – 
domontować system elektryczny później. Najlepiej już na etapie 
budowy doprowadzić zasilanie w okolice okna.  W ten sposób,  
w przyszłości, unikniemy dodatkowych prac remontowych.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php
www.velux.pl
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Innowacyjny sposób wyboru dachówki

projekt: IMBIR 6

Jakub Skowron
Communication & PR Manager CREATON Polska

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak czasem trudno jest 
podjąć najlepszą decyzję, dlatego z myślą o inwestorach 
zainteresowanych zakupem produktów naszej marki 
opracowaliśmy nowoczesne ekspozytory. W wybranych 
punktach sprzedaży dachówek CREATON na terenie całego 
kraju nasi przyszli klienci mają innowacyjną w branży 
możliwość skorzystania z interaktywnych infokiosków. 
Nasze nowoczesne ekspozytory wyznaczają nowy standard  
w zakresie wyboru i dopasowania rozwiązań dachowych w taki 
sposób, aby spełniły wszelkie oczekiwania inwestorów pod 
względem wyglądu, funkcjonalności i trwałości.

Prezentacja produktów CREATON w tak innowacyjny sposób 

umożliwia nie tylko poznanie modeli naszych dachówek,  

ale również i skonfigurowanie dachu odpowiadającego  

naszym preferencjom. Jak to działa? Wystarczy w punkcie 

sprzedaży zeskanować smartfonem umieszczony na dachówkach 

kod QR, a następnie sczytać go w infokiosku CREATON. 

Na jego ekranie pojawi się model dachówki wykonany  

w technologii 3D, który będziemy mogli dokładnie obejrzeć 

(obracając go o 360°), poznać jego najważniejsze cechy i obejrzeć 

realizacje domów. Przy pomocy praktycznego konfiguratora 

wybrany wariant dachówki CREATON możemy zwizualizować 

w formie dachu. Stworzymy trójwymiarowy model przyszłego 

domu, dobierając do naszego pokrycia pasujący kolor elewacji 

oraz stolarki.

Efekty pracy możemy wysłać w formie linku do wizualizacji 3D na 

podany adres e-mail i… wrócić do niej później na ekranie naszego 

komputera, tabletu lub smartfonu. Dzięki temu mamy możliwość 

upewnienia się czy podjęliśmy słuszną decyzję lub porównania 

kilku, przygotowanych przez nas w punkcie sprzedaży wariantów 

wizualizacji dachów i wybrania tego najlepszego.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php
https://www.creaton.pl/
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Okna energooszczędne systemu 
MB-104 Passive ALUPROF
idealne rozwiązanie dla współczesnych domów

projekt: PESTKA

Nowoczesne okna aluminiowe są ciepłe i posiadają świetne 
parametry techniczne, czego przykładem jest stolarka 
wykonana na bazie systemu MB-104 Passive z przegrodą 
termiczną firmy ALUPROF. Rozwiązanie posiada niski 
współczynnik przenikania ciepła, dzięki czemu wnętrze mniej 
nagrzewa się latem, a zimą zatrzymuje ciepło w środku.  
Ta właściwość pozwala ograniczyć koszty eksploatacji 
budynków.

Jednym z ważniejszych parametrów, na który warto zwrócić uwagę 
przy wyborze okien i drzwi, jest stopień izolacyjności termicznej. 
Należy pamiętać, że im wartość współczynnika jest niższa, tym 
lepszy komfort przebywania w pomieszczeniach oraz mniejsze 
straty ciepła, co automatycznie przekłada się na redukcję kosztów 
ogrzewania.

SZCZELNOŚĆ I IZOLACJA
Aby okna stanowiły dobrą izolację, należy wybrać jak najbardziej 
energooszczędny pakiet szybowy oraz profil ramy o odpowiednich 
wartościach. 

"Parametry okien wykonanych na bazie systemu MB-104 
Passive przekraczają wymagania najbardziej surowych, 
obowiązujących aktualnie przepisów i norm. Co ważne, 
konstrukcja spełnia również wymagania Warunków 
Technicznych od 2021 r., które dla okien nie mogą 
przekroczyć wartości 0,9 W/m²K. Niewątpliwą zaletą tego 
systemu jest także wysoka izolacyjność termiczna dla okna 
otwieranego Uw od 0,59 W/(m²K). Tego typu rozwiązania 
są dedykowane dla obiektów energooszczędnych  
i pasywnych, co potwierdzają uzyskane certyfikaty Passive 
House Institute Darmstadt"

 - mówi Michał Marcinowski, dyrektor rozwoju systemów 
budowlanych w firmie ALUPROF SA. 

https://www.domywstylu.pl/szukaj/?action=search&nazwa_projektu=pestka&prefix=pestka
https://dom.aluprof.com/oferta/aluminiowe-okna-energooszczedne/okna-mb-104-passive-o-najwyzszej-izolacji-termicznej.html
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