PROJEKTY

DOMÓW

DREWNIANE

Tradycyjne vs
Nowoczesne

JAGODOWY DR-S
Ponadczasowy styl
arch. Tomasz Sobieszuk

164 m²

12,21

14,73 m²

9,21

32,66 m²

7,17 m²

10,53 m²

12,14 m²

6,04 m²

12,70 m²
24,07 m²
13,60 m²

6,81 m²

13,48 m²

9,67 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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JAGODOWY DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

6

WERANDA DR-S
Nowoczesna klasyka
arch. Tomasz Sobieszuk

111 m²

11,53

8,10

7,76
m²

40,97 m²

4,77
m²

4,43
m²

3,32
m²
5,96
m²

3,86
m²

5,86 m²
(8,42)

8,45 m²
(12,23)

9,43 m²
(13,53)

8,76 m²
(8,76)

7,81 m²
(11,59)

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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WERANDA DR-S

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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WERANDA DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

12

SZYSZKA DR-S
Bezpieczna przystań
arch. Tomasz Sobieszuk

16 m²

5,37

3,62

12,29 m²
2,42
m²

0,96 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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SZYSZKA DR-S

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE

18

SZYSZKA DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

20

JAGODOWY 2 DR-T
Niewymuszona elegancja
arch. Tomasz Sobieszuk

169 m²
garaż
28 m²

12,38 m²
23,95 m²
13,32 m²

7,17 m²

13,30 m²

9,45 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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JAGODOWY 2 DR-T

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

24

Myśl: Ciepło

Kompletny System Ociepleń Termo Organika
to ciepły, oszczędny dom i szybki zwrot
pieniędzy zainwestowanych w termoizolację

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ!

NIEZAWODNOŚĆ

STYROPIAN • TYNKI • FARBY • KLEJE

Wychodząc naprzeciw rozmaitym potrzebom inwestorów w zakresie
wyboru materiału izolacyjnego i wykończenia elewacji Termo
Organika rekomenduje Kompletny System Ociepleń.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to zestaw elementów potrzebnych do wykonania

EFEKTYWNOŚĆ

ocieplenia ścian zewnętrznych. Wszystkie składniki są produkowane w oparciu o nowoczesne
technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki temu produkty Termo Organiki posiadają
doskonałe parametry cieplne i właściwości użytkowe.
Produkty Termo Organiki od lat cieszą się pozytywną opinią ekspertów, czego dowodem
są liczne i prestiżowe nagrody. Ponadto posiadają krajowe (AT) lub europejskie (ETA) oceny

RÓŻNORODNOŚĆ

techniczne oraz rekomendacje techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

TYNKI
Odporne na
działanie warunków
atmosferycznych
i promieniowanie UV.
Tynk silikonowy
ma właściwości
samoczyszczenia

SIATKI

KLEJE
Cechują się
bardzo dobrą
przyczepnością,
wysoką trwałością
i odpornością
na warunki
atmosferyczne

Wykonane z wysokiej
jakości włókien
szklanych, służą do
wzmocnienia warstwy
zbrojonej

Dowiedz się więcej na www.termoorganika.pl

FARBY
ELEWACYJNE
Charakteryzują się wysoką
siłą krycia, odpornością na
ścieranie i korozję biologiczną

GRUNTY
Służą do przygotowania
i wzmocnienia powierzchni

STYROPIANY
Dedykowane
szczególnie dla domów
pasywnych
i energooszczędnych

ELKA 2 DR-ST
Harmonijna symetria
arch. Tomasz Sobieszuk

87 m²

10,47

14,64 m²

10,47

28,89m²

6,60 m²
9,55 m²

7,88
m²

3,39
m²

3,05
m²

13,30 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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ELKA 2 DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

30

SZYSZKA 2 DR-S
Naturalnie piękna
arch. Tomasz Sobieszuk

21 m²

6,07

6,43

13,29 m²

2,6
m²

5,17
m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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SZYSZKA 2 DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

34

SPRAWDŹ >>

BEZ DR-T
Urok tradycji
arch. Tomasz Sobieszuk

88 m²

9,72
3,62 m²

6,74

4,99 m²

22,47 m²

5,20
m²

1,54
m²

1,82
m²

8,49 m²
2,73
m²

7,85 m²
5,74 m²

8,08 m²

3,41 m²

10,28 m²

1,86
m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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BEZ DR-T

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

40

SZYSZKA 3 DR-S
W zgodzie z naturą
arch. Tomasz Sobieszuk

21 m²

6,43

6,07

11,97 m²

3,80
m²

5,17
m²

1,03
m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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SZYSZKA 3 DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517
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Wybierz dachówkę CREATON

Postaw na design i funkcjonalność
klasyczna

* Szczegóły gwarancji dostępne są na www.creaton.pl.

Funkcjonalny system dachowy
dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów

LE •

K

E •

H

NI

Klasyczna elegancja czy nowoczesny minimalizm? Niezależnie od tego, jaki styl
jest Ci bliski, musisz mieć pewność, że Twój dach będzie estetyczny, trwały i funkcjonalny.

WIERZC
PO

minimalizm

DE

RY •
LO

nowoczesny

O

O

M

elegancja

Dachówki CREATON gwarantują wszystko to, co najlepsze – od oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych,
po eleganckie wykończenie połaci.

Szlachetne powierzchnie
odporne na UV oraz zmiany temperatury

Najbogatsza gama dachówek
ceramicznych i cementowych

Najdłuższa na rynku gwarancja
do 50 lat dla modeli ceramicznych*

Więcej rozwiązań dachowych na www.creaton.pl

MALUTKI DR-S

Praktyczny i nowoczesny
arch. Tomasz Sobieszuk

79 m²

11,34

6,40

1,56
m²
7,38
m²

3,36 m²
21,43 m²

1,20

2,44
m²

1,66
2,87 m²
m²

4,34 m²
7,85 m²
8,38 m²
5,01 m²

1,59
m²

3,14
m²

8,47 m²
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MALUTKI DR-S

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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MALUTKI DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

52

SZPAK DR-S
Wiejskie klimaty
arch. Tomasz Sobieszuk

142 m²

12,97

15,39 m²

7,47 m²

20,70 m²

8,17

4,36
m²

7,28 m²

8,33 m²

9,46 m²

9,22 m²
3,23
m²

2,80 m²

13,54 m²

10,40 m²
9,23 m²
6,05 m²

10,93 m²
3,49 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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SZPAK DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

56

SZYPER DR-S
Finezyjnie zwyczajny
arch. Tomasz Sobieszuk

64 m²

10,87

9,52 m²

4,56 m²
1,28
m²

7,23
m²

9,37

3,99 m²
9,52 m²
2,47
m²
25,46 m²

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517
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SZYPER 4 DR-S

Uniwersalny i niezawodny
arch. Tomasz Sobieszuk

86 m²

10,84

9,40 m²

4,35 m²
9,12 m²
2,97 m²

9,34

5,95 m²
9,40 m²
2,00
m²

24,78 m²

18,04 m²
ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

60

ANKA DR-ST

Przytulna i funkcjonalna
arch. Tomasz Sobieszuk

116 m²

10,65

3,70
m²
11,70 m²

20,60 m²

7,95

1,90
m²
4,40
m²
3,90 m²

13,30 m²

6,40 m²
3,60 m²

6,40 m²

9,00 m²

13,40 m²
9,00 m²

9,90 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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ANKA DR-ST

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

66

TRAPER 2 BAL
Sielskie klimaty
arch. Tomasz Sobieszuk

52 m²

13,84

5,19
m²

17,99 m²
6,12

25,18 m²
2,88 m²

2,22
m²

antresola
3,49
m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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TRAPER 2 BAL

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

70

ONYKS 3

Nowoczesny i dystyngowany
arch. Maciej Matłowski

195 m²
garaż
56 m²

22,96

16,50 m²

15,30 m²

36,20 m²

56,00 m²

10,52

3,10
m²
13,50 m²
12,50 m²

6,10 m²

6,00 m²

11,20 m²

antresola

27,74 m²

13,20 m²
6,50 m²
26,80 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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ONYKS 3

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

76

JAŚMIN DR-S

Nieprzeciętna prostota
arch. Tomasz Sobieszuk

76 m²

9,62

7,91

8,65 m²

19,44 m²

1,98
m²

5,21
m²

3,52
m²

6,64 m²

7,43 m²
15,57 m²
3,60 m²

3,25
m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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JAŚMIN DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

80

POZIOMKA DR-S
Skromna i urocza
arch. Tomasz Sobieszuk

59 m²

10,16
2,38 m²

6,31

16,42
m²

3,99 m²
2,35
m²
10,46 m²

4,99 m²

4,64 m²

3,20 m²
4,03
m²

2,51
m²

ZOBACZ PROJEKT

3,80 m²
ZADZWOŃ 577-007-517

82

POZIOMKA 3 DR-T
Estetyczny komfort
arch. Tomasz Sobieszuk

61 m²

9,39

4,17 m²

6,62

0,94
m²
14,32 m²

11,37 m²
2,37
m²
2,13 m²

9,23 m²

5,56
m²
3,08 m²

7,17 m²
ZOBACZ PROJEKT

0,76
m²
ZADZWOŃ 577-007-517

86

BORÓWKA 2 DR-S
Nietuzinkowa elegancja
arch. Tomasz Sobieszuk

113 m²

14,58

16,8 m²

13,30

13,8 m²

32,8 m²

6,4 m²
12,8 m²
1,4 m²
10,6 m²
2,4
m²

3,8
m²

9,4 m²
4,5 m²

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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BORÓWKA 2 DR-S

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

90

POLANA 2 DR-S
Piękno tradycji
arch. Tomasz Sobieszuk

165 m²

18,07

27,10 m²

14,54

19,56 m²

13,22 m²

15,94 m²

16,56 m²
6,51 m²

4,08 m²
11,06 m²
8,44 m²

6,81 m²

14,50 m²

16,91 m²

4,68 m²

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517
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EKSPERT

radzi

Innowacyjne rozwiązania dla domu

Sławomir Kwarciak

WIĘCEJ INFORMACJI

Menadżer Produktu

Tworząc nasze produkty, bierzemy pod uwagę te wartości,
które kształtują nasze życie, sprawiając, że mieszkamy
wygodnie, komfortowo i bezpiecznie. Innowacyjne rozwiązania
stosowane w oknach FAKRO, jak automatyczny nawiewnik
V40P, ułatwiają codzienne życie. Pionierski system topSafe
podnosi bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okien,
a technologia thermoPro zwiększa trwałość i szczelność okien
dachowych FAKRO oraz wpływa na łatwość ich montażu.
Nowoczesne okna preSelect MAX (wyposażone w dwie,
oddzielone od siebie, funkcje otwierania skrzydła; uchylną oraz
obrotową) czy okna balkonowe Galeria (otwarte skrzydła tworzą
balkon, a boczne barierki chowają się w oknie i są niewidoczne
ponad połacią dachu) wyznaczają nowe standardy w branży
okien dachowych. Produkty FAKRO to również znakomita

izolacja cieplna, spełniająca najnowsze wymogi prawne w tym
zakresie, a w wielu przypadkach nawet przewyższająca je.

Ekologia i jakość
Kolejnym ważnym aspektem branym pod uwagę podczas
konstruowania produktów jest ich wpływ na środowisko
naturalne. Produkty FAKRO są energooszczędne i ekologiczne
oraz przyczyniają się do ochrony nieodnawialnych zasobów
naturalnych Ziemi. Ekologia to także pozyskiwanie surowców,
głównie drewna, z lasów o planowanej gospodarce leśnej,
korzystanie w procesie produkcji z naturalnych, ekologicznych
produktów oraz racjonalna gospodarka odpadami. Stosując
trwałe produkty o dobrych parametrach, przyczyniamy się do
ochrony środowiska.

PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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EKSPERT RADZI

Ocieplenie fundamentów - Jaki rodzaj styropianu
wybrać i jak poprawnie wykonać ?

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

Ściany fundamentowe, tak jak inne elementy budynku powinny
być ocieplone by maksymalnie ograniczyć straty ciepła, które
przenika do gruntu. Ich betonowa konstrukcja wzmocniona
stalowym zbrojeniem bardzo dobrze przewodzi ciepło
powodując duże wychłodzenie wewnętrznych części budynku
na styku podłogi i ściany.
Bardzo ważny jest rodzaj zastosowanego styropianu,
ponieważ nie wszystkie styropiany nadają się do ocieplania
fundamentów. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie
styropianu grafitowego TERMO ORGANIKA typu „fundament”
o obniżonej chłonności wody: TERMONIUM fundament lub
TERMONIUM PLUS fundament, które najlepiej sprawują się
w warunkach ekstremalnych, gdzie panuje duże zawilgocenie
i nacisk gruntu. To specjalnej odmiany płyty styropianowe,
które zawierają dodatki poprawiające właściwości izolacyjne
(np. grafit) i zwiększające odporność na zawilgocenie (związki
hydrofobowe). Płyty spełniają wymagania jakie stawia się
materiałom izolacyjnym izolującym fundamenty i dzięki
którym możliwe jest uzyskanie wysokiej ochrony cieplnej
budynku.
Jak
poprawnie
wykonać
fundamentowych?

prace

ociepleniowe

ścian

WIĘCEJ INFORMACJI

Płyty styropianowych typu „fundament” zaleca się mocować
do ścian fundamentów przy pomocy kleju poliuretanowego,
który w krótkim czasie zaledwie kilkunastu minut tworzy
stabilne połączenie pomiędzy płytą styropianową i ścianą
fundamentową.
Zaletą zastosowania kleju poliuretanowego Termo Organika
TO-KPU jest przede wszystkim szybkość wykonywanych prac,
co wiąże się z mniejszymi kosztami robocizny. Należy
pamiętać, że przed zamocowaniem płyt styropianowych,
powierzchnia
ścian
fundamentów
powinna
zostać
zabezpieczona warstwą izolacji przeciw wodnej wykonanej
przy użyciu masy bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest
dopuszczona do kontaktu ze styropianem.
Po przyklejeniu płyt styropianowych można obłożyć
ocieplone ściany fundamentowe folią kubełkową i obsypać
otoczenie fundamentów gruntem. Powyżej poziomu gruntu na
powierzchni
płyt styropianowych, które będą stanowić
ocieplenie cokołu, należy wykonać warstwę zbrojoną (siatka
z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym)
i wykończyć tynkiem mozaikowym lub inną okładziną
elewacyjną.

SZPAK 2
PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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Jak zestawić okna,
by zyskać jak najlepsze oświetlenie poddasza?

Monika Kupska-Kupis

WIĘCEJ INFORMACJI

architekt VELUX Polska

Okna dachowe można montować w dachach o kącie nachylania

Jeśli pomieszczenie jest wysokie można zamontować okno

od 15° do 90°. Aby zapewnić sobie dobry widok na zewnątrz,

jedno nad drugim. Trzeba jednak pamiętać, że w pionie

a tym samym komfort użytkowania poddasza należy dopasować

łączymy okna o tej samej szerokości, ale jeśli zależy nam na

wielkość okna i wysokość jego montażu do kąta nachylenia

urozmaiceniu wnętrza, okna mogą być różnej długości.

połaci. Jeśli zależy nam na swobodnym widoku, dolna krawędź
ościeżnicy powinna znajdować się na wysokości ok. 90 cm nad

Okna dachowe możemy też

podłogą.

w zestawy kolankowe tak, by wykorzystać ściankę kolankową

łączyć z oknami pionowymi

do otwarcia wnętrz na światło i otoczenie wokół budynku.
Okna

dachowe

można

montować

w

zestawach

obok

Okna

kolankowe

w

z przeszkleniami sięgającymi aż do podłogi. Jeśli poddasze

oraz

posiada

ścianki

kolankowej,

ciekawych

rozmiarach,

co

pomieszczenia

zastosowania

wielu

optycznie

przestrzeń

możliwość

są

siebie w pionie lub poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu
powiększymy

daje

dostępne

dobrym

zestawień

wpuścimy do niego znacznie więcej światła. Pamiętajmy,

nie

że w poziomie łączymy okna tej samej wysokości – w praktyce

są elementy doświetlające montowane pod tym samym kątem,

pomysłem

jest to jednoznaczne z tym samym rozmiarem okien.

co okna dachowe lub rozwiązania typu balkon dachowy.

MALUTKI 3
PROJEKTY DOMÓW DREWNIANE - TRADYCYJNE VS NOWOCZESNE
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System dachowy CREATON zapewniający
bezpieczeństwo zimą

Sławomir Kacik

WIĘCEJ INFORMACJI

Doradca Handlowo-Techniczny CREATON Polska

Jednym z najważniejszych rozwiązań funkcjonalnych

Rozwiązania montowane są na aluminiowej podstawie, która

podczas zimowej aury jest system przeciwśniegowy.

jest komplementarna z dachówką ceramiczną. Wyjątkiem są

Wysokiej

noski, które instaluje się na ceramicznej dachówce połaciowej.

jakości

zabezpieczenia

marki

CREATON

skutecznie i trwale chronią rynny oraz strefy przy
dachu przed gwałtownym zsuwaniem się śniegu i lodu
z połaci. Zamontowane w odpowiednich miejscach
zapewnią nam bezpieczne przemieszczanie ciągami
komunikacyjnymi wokół domu, zmniejszą ryzyko
uszkodzenia samochodu czy zniszczenia roślin.

Wszystkie elementy dostępne są w kolorze odpowiadającym
barwie dachówki podstawowej, co zapewnia harmonijny
styl i jednolity odcień całego dachu. Odporność na działanie
warunków atmosferycznych i starzenie systemu CREATON
sprawia, że nie jest wymagane stosowanie żadnych zabiegów
konserwacyjnych.

Marka CREATON proponuje dla każdego ze swoich modeli

Wykorzystanie

ceramicznych dedykowany system, w skład którego wchodzą:

rozwiązań CREATON jest ważne zarówno przy wykonaniu

drabinki śniegowe, rury śniegowe, bale przeciwśnieżne

nowego, jak i remoncie lub wymianie pokrycia dachowego.

i noski. Wszystkie moduły wykonane są z wysokiej jakości

Skorzystanie z oferty CREATON da nam pewność, że wszystkie

duraluminium lub stali, co gwarantuje pełną funkcjonalność

elementy będą dopasowane pod względem funkcjonalnym,

dachu i trwałość, także przy dużych obciążeniach śniegiem.

estetycznym i umożliwią wykonawcom łatwy montaż.

Nosek
śniegowy

AWOKADO 2

Dachówka TITANIA
ceramiczna połaciowa

oryginalnych,

Drabinka śniegowa
aluminiowa

kompatybilnych

Hak do bala
drewnianego

ze

sobą

Rury śniegowe
ze wspornikiem

Dachówka TITANIA
aluminiowa podstawowa
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Drewno mamy w naturze

mgr inż. Paweł Oczkowski

WIĘCEJ INFORMACJI

Specjalista ds. budownictwa

Drewno od wieków stanowi naturalny i ekologiczny
materiał do budowy domów. Drewno klejone
i konstrukcyjne ma niski ciężar własny i niesamowitą
wytrzymałość,
a
elastycznością
wielokrotnie
przewyższa beton i stal. I tylko drewno gwarantuje
domowi niepowtarzalny mikroklimat.
Jako jedna z niewielu firm w Polsce, WOLF Haus stosuje
specjalistyczne drewno konstrukcyjne o symbolu KVH
(drewno konstrukcyjne klejone na długości) oraz BSH (drewno
konstrukcyjne klejone warstwowo). Nasz główny materiał
budowlany importujemy z największych fabryk z Niemiec,
w których drewno jest suszone komorowo, czterostronnie
strugane i fazowane, a jego wilgotność nie przekracza 14%.
To tam otrzymuje ono certyfikat jakości, który potwierdza
jego niezwykłą trwałość i wytrzymałość.

Domy dla planety
Wybierając WOLF Haus, wybierają Państwo lepszą przyszłość
dla Ziemi. Dlaczego? Bo drewno, zdaniem ekspertów, jest
najbardziej ekologicznym budulcem wśród wszystkich
materiałów. Co więcej jest to jedyny materiał budowlany,
który jest produktem odnawialnym oraz nie pozostawiającym
odpadu na koniec cyklu życia. Ujemna emocja CO2 i znikomy
udział w śladzie węglowym sprawia, że budowa domu z WOLF
Haus jest dużo przyjaźniejsza dla środowiska, niż tradycyjne
konstrukcje wykonywane przy użyciu nieodnawialnych

materiałów. Dobierając komponenty naszych ścian zgodnie
z zasadami zrównoważonego budownictwa, odpowiadamy
za powstanie domów przyjaznych środowisku. Od czystego,
ekologicznego montażu po czysty i ekologiczny sposób
mieszkania.

Domy dla ludzi
Wyobraźnia naszych Klientów to dla nas inspiracja. W WOLF
Haus dajemy Państwu możliwość dowolnego kształtowania
domu z katalogu tak, aby odpowiadał Waszym indywidualnym
potrzebom. W myśl zasady, że projekt to tylko baza do
dalszych prac, oferujemy pełne wsparcie naszych architektów,
którzy pomogą Państwu stworzyć dom idealny.
System rekuperacji oferujemy w standardzie. Wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepła dostarcza świeże filtrowane
powietrze z zewnątrz, dzięki czemu maleją opłaty związane
z ogrzewaniem domu. Nasze domy produkujemy w ściśle
kontrolowanych
warunkach
fabrycznych
przy
użyciu
nowoczesnych maszyn. Dzięki temu mamy pewność,
że każdy element domu zostanie przygotowany w zgodzie
z wcześniejszym projektem.

Promocja na dobry start
Budując energooszczędny dom z WOLF Haus , za przygotowanie
projektu budowlanego zapłacisz 1 zł. Brzmi obiecująco?
Wejdź na naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym
doradcą i dowiedz się więcej.

JEMIOŁA 6

Mało miejsca na kocioł gazowy

EKSPERT RADZI

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

Planuję montaż kotła gazowego, szukam
jednak rozwiązania które zajmie możliwie
mało miejsca. Czy kocioł gazowy mogę
zamontować w niedużym pomieszczeniu
pełniącym funkcję garderoby?
Kondensacyjne kotły gazowe zapewniają nie tylko
oszczędność
na
kosztach
ogrzewania
gazowego,
ale również oszczędność przestrzeni. Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom i kompaktowej budowie można je
wkomponować praktycznie w każde pomieszczenie.
Gazowe
kotły
kondensacyjne
wyposażone
są
w zamkniętą komorę spalania, która eliminuje ryzyko
odwrotnego ciągu spalin. Między innymi z tego względu
mogą być instalowane w każdym pomieszczaniu nie
przeznaczonym na stały pobyt ludzi (o min. kubaturze 6,5
m³). Montaż kotła można więc zaplanować np. w kuchni,
łazience, garderobie lub holu, co jest praktycznym
rozwiązaniem m.in. w przypadku mieszkań lub domów
o niedużej powierzchni.
Do ich ogrzewania warto wybrać nowoczesny kocioł
wiszący Vitodens 100-W, który oprócz niedużych
wymiarów (36 x 40 x 70 cm), charakteryzuje się również
cichą pracą. Co ważne, w nowych kotłach Vitodens 100-W
wszystkie przyłącza dostępne są od przodu. Oznacza to,
że można je zamontować bez konieczności zachowania
bocznych odstępów serwisowych, wymaganych przy
innych urządzeniach gazowych.
Dzięki temu kotły te sprawdzą się bardzo dobrze
zarówno w przypadku nowych domów i mieszkań, jak
i tych, w których konieczna jest modernizacja systemu
grzewczego bez remontu pomieszczenia czy zmiany jego
aranżacji. Kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W może
w łatwy sposób i bez kosztownej przebudowy zastąpić
konwencjonalne urządzenia gazowe m.in. w budynku
wielorodzinnym,
w
jednym
pionie
kominowym.
Urządzenie można umieścić np. w ciągu szafek wiszących
lub w innej zabudowie, zachowując przy tym możliwość
bezproblemowego, swobodnego dostępu do ważnych
elementów urządzenia np. podczas jego serwisowanie.

WIĘCEJ INFORMACJI
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Dom z widokiem na komfort
– zalety dużych przeszkleń

Bożena Ryszka
Dyrektor Marketingu i PR Aluprof SA

WIĘCEJ INFORMACJI

Duże przeszklenia na dobre wpisały się w nowoczesny
wygląd elewacji nie tylko biurowców czy hoteli, ale przede
wszystkim domów jednorodzinnych. Pozwalają na uzyskanie
panoramicznego widoku, dają także poczucie niczym
nieograniczonej przestrzeni.
System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE bazuje
na wąskich profilach. Wąskie ramy ukryte są w ścianach,
podłodze i suficie. Mamy tu też całkowicie zlicowane skrzydła
z profilem ościeżnicy po bokach. Widoczna szerokość połączenia
skrzydeł drzwi to zaledwie 25 mm. Całość stanowi niemal
jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału.

Tak wykonane drzwi nadają budynkowi wyjątkowego stylu,
idealnie wpisują się w trendy luksusowego budownictwa i tym
samym podnoszą rangę całej inwestycji. Dodatkowo system
umożliwia zastosowanie drzwi o wysokości nawet do 4 metrów.
Aby duże przeszklenia były w pełni efektywne, muszą zapewniać
izolację termiczną na najwyższym poziomie. Do tego potrzebne
są odpowiednie profile. Doskonałe parametry uzyskują zwłaszcza
profile aluminiowe. MB-SKYLINE zawiera profile o konstrukcji
3-komorowej z izolacją termiczną UW od 0,85 W/(m2K).

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą

MB-SKYLINE

Decydując się na duże przeszklenia w domu, warto postawić na
rozwiązania, które zapewnią doskonały wygląd, a także komfort,
bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.

JADEIT 2
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Modułowy system Smart Home

Michał Simon
Dyrektor sprzedaży Hörmann Polska

Na rynku funkcjonuje wiele systemów Smart Home.
Od pojedynczych urządzeń po skomplikowane
systemy do zarządzania całym budynkiem.
Problemem pozostaje jednak ich kompatybilność.
Wszystkie komunikują się bowiem w swoim
świecie smart home za pomocą specjalnie dla
nich przeznaczonych protokołów komunikacji.
Każdy „mówi” w swoim języku, co uniemożliwia
ich współpracę z innymi urządzeniami bądź
systemami automatyki domowej, które już
istnieją lub w przyszłości zostaną zainstalowane
w budynku.
Tę
potrzebę
interoperacyjności
zapewnia
modułowy system Smart Home homee firmy
Hörmann. To właśnie modułowa budowa pozwala
na jego elastyczną rozbudowę o kolejne segmenty,
zgodnie z naszymi aktualnymi potrzebami.

WIĘCEJ INFORMACJI

To się opłaca, gdyż w systemie tym jedna integrująca
centralka może komunikować się z wszystkimi
urządzeniami niezależnie od wykorzystywanych
przez nie protokołów. Dzięki temu planując swój
inteligentny dom, nie musimy wszystkich urządzeń
Smart Home kupować od razu, nie jesteśmy też
skazani na wybór z oferty jednego tylko producenta.
Na początek możemy na przykład pomyśleć
o napędach do bram garażowych i wjazdowych oraz
zamkach do drzwi zewnętrznych, a dopiero później
rozbudować system o najdogodniejsze dla nas
instalacje alarmowe, rolety okienne, oświetlenie
czy termostaty do grzejników.
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www.domywstylu.pl

facebook.com/
MTMSTYL

@projekty_mtmstyl_
domywstylu

pinterest.com/
domywstylu

Zadzwoń do nas

577 007 517

