
Projekty Domów

Drewnianych

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

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

3,14
m²

7,85 m²

5,01 m²

4,34 m²

8,47 m²

8,38 m²

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=4-2022&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=4-2022&utm_content=malutki_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

6PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

MALUTKI DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&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=4-2022&utm_content=malutki_dr-s


MALUTKI DR-S } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

8PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&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=4-2022&utm_content=malutki_dr-s
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}
PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

12,14 m²
10,53 m²

7,17 m²

6,04 m²

14,73 m²

32,66 m²

12,21

9,
21

24,07 m²
12,70 m²

6,81 m²

13,60 m²

13,48 m²
9,67 m²

JAGODOWY DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

164 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_dr-s


JAGODOWY DR-S } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

12PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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14PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

JAGODOWY DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_dr-s
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,86
m²

3,32
m²

5,96
m²

4,43
m²

4,77
m²

7,76
m²

40,97 m²

11,53

8,
10

7,81 m²
(11,59)

8,76 m²
(8,76)

9,43 m²
(13,53)

5,86 m²
(8,42)

8,45 m²
(12,23)

WERANDA DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

111 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=weranda_dr-s


WERANDA DR-S } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

18PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=weranda_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT
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WERANDA DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=weranda_dr-s


Okna PVC FAKRO to: 
- trwałość i spokój na lata – są odporne na wilgoć,
- kolor dopasowany do nowoczesnych wnętrz –  
są dostępne w modnym kolorze ANTRACYT,

- dbałość o środowisko – są wytwarzane 
 z ekologicznego granulatu i można je ponownie 
przetworzyć.

Dowiedz się więcej o oknach dachowych 
i pozostałych produktach FAKRO.
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, 
tel: (18) 444 0 400 lub mail: kontakt@fakro.pl

https://www.fakro.pl/
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,73
m²

1,54
m²

1,82
m²

5,20
m²

3,62 m²
4,99 m²

8,49 m²

22,47 m²

9,72

6,
74

1,86
m²

5,74 m² 10,28 m²

3,41 m²8,08 m²

7,85 m²

BEZ DR-T
arch. Tomasz Sobieszuk

88 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=bez_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=bez_dr-t


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

26PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

BEZ DR-T

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=bez_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=bez_dr-t
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

1,86
m²

5,74 m² 10,28 m²

3,41 m²8,08 m²

7,85 m²

ELKA 2 DR-ST
arch. Tomasz Sobieszuk

87 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=elka_2_dr-st
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=elka_2_dr-st


ELKA 2 DR-ST } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

30PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=elka_2_dr-st
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=elka_2_dr-st


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

32PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

ELKA 2 DR-ST

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=elka_2_dr-st
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=elka_2_dr-st
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,6
m²

5,17
m²

13,29 m²

6,
07

6,43

SZYSZKA 2 DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

21 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_2_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_2_dr-s


SZYSZKA 2 DR-S } www.domywstylu.plZobacz
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36PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_2_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_2_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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SZYSZKA 2 DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_2_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_2_dr-s


Wystarczy zainstalować
cicha
innowacyjna
niezawodna

piękna

viessmann.pl/vitocal

Nowa generacja pomp 
ciepła powietrze-woda 
Vitocal typu Monoblok

Nowe pompy ciepła Vitocal przekonują 
szczególnie innowacyjną hydrauliką, 
która pozwala zaoszczędzić do 50% 
miejsca i do 90 minut czasu montażu. 
Z temperaturą zasilania do 70°C 
nadają się idealnie do modernizacji, 
i są szczególnie przyjazne środowisku 
dzięki zastosowaniu „zielonego” 
czynnika chłodniczego R290 (propan). 

Z  Vitocal 250-A i 252-A odkryj 
przyszłość pomp ciepła:

https://www.viessmann.pl/
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

12,76 m²
10,63 m²

7,63 m²

6,16 m²
27,77 m²

14,73 m²

32,85 m²
4,59
m²

15,64

9,
04

23,95 m²
12,38 m²

7,17 m²

13,32 m²

13,30 m²
9,45 m²

JAGODOWY 2 DR-T
arch. Tomasz Sobieszuk

28 m²garaż
169 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_2_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_2_dr-t


JAGODOWY 2 DR-T } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

44PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_2_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_2_dr-t


} www.domywstylu.plZobacz
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46PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

JAGODOWY 2 DR-T

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_2_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jagodowy_2_dr-t
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

9,16 m²
(11,54)

3,33 m²
(8,56)

5,99 m²
(7,17)

10,71 m²
(17,68)

10,23 m²
(15,59)

13,33 m²
(20,30)

SZPAK DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

141 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szpak_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szpak_dr-s


SZPAK DR-S } www.domywstylu.plZobacz
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50PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szpak_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szpak_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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SZPAK DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szpak_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szpak_dr-s


DREWNO

MAMY W
NATURZE

Energooszczędne domy prefabrykowane

https://wolfhaus.pl/domy-gotowe/
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,80
m²

5,17
m²

11,97 m²

6,
07

6,43

1,03
m²

SZYSZKA 3 DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

21 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_3_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_3_dr-s


SZYSZKA 3 DR-S } www.domywstylu.plZobacz
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58PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_3_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_3_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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SZYSZKA 3 DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_3_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyszka_3_dr-s
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

5,21
m²

1,98
m²

3,52
m²

19,44 m²

6,64 m²

8,65 m²

9,62

7,
91

3,60 m² 3,25
m²

15,57 m²

7,43 m²

JAŚMIN DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

75 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jasmin_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jasmin_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jasmin_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jasmin_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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JAŚMIN DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jasmin_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jasmin_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jasmin_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=jasmin_dr-s
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PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,88 m²

17,99 m²
25,18 m²

2,22
m²

5,19
m²

13,84

6,
12

3,49
m²

antresola

TRAPER 2 BAL
arch. Tomasz Sobieszuk

53 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-traper_2_bal.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=traper_2_bal
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-traper_2_bal.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=traper_2_bal


TRAPER 2 BAL } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-traper_2_bal.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=traper_2_bal
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-traper_2_bal.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=traper_2_bal
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TRAPER 2 BAL

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-traper_2_bal.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=traper_2_bal
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-traper_2_bal.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=traper_2_bal


http://https://www.youtube.com/watch?v=S06GBvzWKUE&t=4s&ab_channel=DOMYwStylu


74

}
PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH
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2,00
m²

5,95 m²

9,40 m²
24,78 m²

9,40 m² 4,35 m²

9,12 m²
2,97 m²

10,84

9,
34

18,04 m²

SZYPER 4 DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyper_4_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyper_4_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyper_4_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyper_4_dr-s
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2,8 m²

2,7 m²

14,4 m²

4,4 m²

11,7 m²

1,1
m²

9,42

6,
68

6,2
m²

0,6
m²

3,4 m²

5,1 m²

7,2 m²

7,1 m²

POZIOMKA 2 DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

67 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_2_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_2_dr-s
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POZIOMKA 2 DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_2_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_2_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_2_dr-s
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www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,60 m²

6,40 m²

11,70 m²

3,70
m²

1,90
m²

4,40
m²

3,90 m²

20,60 m²

13,30 m²

10,65

7,
95

9,00 m²
9,00 m²

6,40 m²
13,40 m²

9,90 m²

ANKA DR-ST
arch. Tomasz Sobieszuk

115 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-anka_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=anka_dr-st
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-anka_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=anka_dr-st
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-anka_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=anka_dr-st
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-anka_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=anka_dr-st
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ANKA DR-ST

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-anka_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=anka_dr-st
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-anka_dr-st.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=anka_dr-st
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13,50 m² 5,71 m²

11,43 m²

12,89 m²

32,84 m²

15,67 m² 15,05 m²

56,00 m²

5,29 m²

2,94
m²

4,63
m²

10
,5

2

22,96

32,23 m²
(36,45)

31,95 m²
(35,55)

7,41 m²
(8,71)

14,51 m²
(16,17)

antresola

ONYKS 3
arch. Maciej Matłowski

55 m²garaż
206 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=onyks_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=onyks_3
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=onyks_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=onyks_3
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ONYKS 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=onyks_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=onyks_3


https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/


94

}
PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

www.domywstylu.plZobacz
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2,13 m²

4,17 m²

14,32 m² 11,37 m²
2,37
m²

0,94
m²

9,39

6,
62

5,56
m²

0,76
m²

3,08 m²

9,23 m² 7,17 m²

POZIOMKA 3 DR-T
arch. Tomasz Sobieszuk

61 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_3_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_3_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_3_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_3_dr-t
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POZIOMKA 3 DR-T

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_3_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_3_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_3_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_3_dr-t
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2,47
m²

7,23
m²

1,28
m²

9,52 m²

25,46 m²

9,52 m²
4,56 m²

3,99 m²

10,87

9,
37

SZYPER DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

64 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyper_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyper_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyper_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=szyper_dr-s
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www.domywstylu.plZobacz
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16,42
m²

2,38 m²

2,35
m²

3,99 m²

10,46 m²

10,16

6,
31

4,03
m² 2,51

m²4,64 m²

3,80 m²

4,99 m² 3,20 m²

POZIOMKA DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

59 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomka_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=4-2022&utm_content=poziomka_dr-s
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Ekologiczne okna
PVC od FAKRO

projekt: WERANDA DR-S

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

Okna dachowe FAKRO wykonane z PVC mają szerokie 
zastosowanie na poddaszu. Co więcej są produktem 
ekologicznym, ponieważ profile ościeżnicy wykonane są aż  
w 63% z surowca powtórnie przetworzonego. W produkcji okien 
aluminiowo-tworzywowych wykorzystanie komponentów  
z recyklingu ma ogromny wpływ na ochronę środowiska. Dzięki 
takim zabiegom producenci znacząco zmniejszają ilość odpadów 
i przyczyniają się do ograniczenia zapotrzebowania branży 
budowlanej na paliwa kopalniane np. ropę naftową. Ponadto  
w oknach PVC poza samymi profilami, pozostałe materiały, 
takie jak szkło, aluminium i elementy stalowe, również mogą być  
w 100% ponownie wykorzystane.

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. Przy 
obecnych wymogach budowlanych są oknami, które znajdują 
uznanie w oczach architektów i inwestorów oraz klientów, którzy 
cenią sobie oszczędności w portfelu.

Należy podkreślić, że okna PVC można dopasować do każdego 
wnętrza domu. Idealnie wkomponują się w sypialni, pokoju 
dziecięcym, a także w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności – kuchniach czy łazienkach. W ofercie FAKRO 
dostępne są okna w klasycznym kolorze białym oraz  
w atrakcyjnych okleinach: sosna i złoty dąb, które wyglądają 
jak naturalne drewno i nadają pomieszczeniom wyjątkowego 
charakteru. W ofercie posiadamy także okna PVC o profilach 
w kolorze antracytu preferowane do nowoczesnych stylizacji 
wnętrz. Co jednak istotne i szalenie wygodne, okna te są 
odporne na warunki atmosferyczne, nie pochłaniają wilgoci  
i nie wymagają malowania oraz częstych konserwacji. Ponadto 
producent oferuje dożywotnią gwarancję szyb hartowanych na 
gradobicie.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php
https://www.fakro.pl/
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Pompa ciepła
a zużycie prądu

projekt: JAGODOWY DR-S

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

Pompa ciepła do celów grzewczych wykorzystuje energię 
odnawialną skumulowaną np. w powietrzu lub gruncie. Dzięki 
temu koszty ogrzewania tym urządzeniem sprowadzają się do 
kosztów energii pobieranej przez sprężarkę. Od czego więc zależy 
zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła?

Zużycie prądu przez pompę ciepła wiąże się z jej współczynnikiem 
SCOP. Określa on ilość energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania 
domu, do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej w ciągu roku. 
Im współczynnik SCOP jest wyższym, tym mniej energii elektrycznej 
potrzebuje pompa ciepła do swojej pracy. Szacuje się, że różnica 0,5  
w efektywności SCOP oznacza różnicę około 15% w zużyciu prądu. 
Aby poznać zużycie energii przez pompę ciepła w ciągu roku 
należy podzielić wartość rocznego zapotrzebowania budynku na 
ciepło przez współczynnik SCOP. 

Co jeszcze wpływa na zużycie prądu przez pompę ciepła?

• Standard energetyczny budynku – im bardziej 
energooszczędny jest dom, tym mniejsze będzie zużycie energii 
na potrzeby grzewcze.

• Rodzaj systemu grzewczego – najbardziej efektywną pracę 
zapewnia współpraca pompy ciepła z niskotemperaturowym 
ogrzewaniem (ogrzewanie podłogowe). W sprzedaży znaleźć 
można również monoblokowe pompy ciepła nowej generacji 
Vitocal ze współczynnikiem COP wynoszącym 5,0-5,3; 
temperaturą na zasilaniu do 70°C, przystosowane do efektywnej 
współpracy z każdą instalacją, również grzejnikową. 

• Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. 

Jak obniżyć koszty ogrzewania pompą ciepła?
Maksymalne obniżenie kosztów ogrzewania, przygotowywania 
c.w.u. oraz chłodzenia domu pompą ciepła umożliwia jej 
połączenie z instalacją fotowoltaiczną. Zapewni to pompie ciepła 
możliwość korzystania z darmowego prądu wygenerowanego  
z energii promieniowania słonecznego. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_dr-s.php
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Drewno mamy w naturze

mgr inż. Paweł Oczkowski
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.

Projekty z półki
Sprawdź najnowszą serię projektów gotowych z półki.  
Co zyskujesz? Atrakcyjną cenę i szybszy termin realizacji. Brzmi 
dobrze, prawda? Wejdź na https://wolfhaus.pl/domy-gotowe/ 
i skontaktuj się z naszym doradcą.

projekt: JEMIOŁA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php
https://wolfhaus.pl/domy-gotowe/
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Co jest ważne przy
ociepleniu nowego domu ? 
TERMONIUM - Kompletnym System Ociepleń firmy Termo Organika.

projekt: ONYKS 3

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

Profesjonalne ocieplenie ścian budynku dobrej jakości 
materiałami znacząco redukuje koszty energii, zapewnia 
komfort cieplny i zdrowy mikroklimat w jego wnętrzu. 
Właściwa izolacja pełni ważne funkcje również w okresie 
letnim. To oczywiste. Co warto zatem jeszcze wiedzieć, zanim 
zabierzemy się za ocieplenie domu?

Wykonanie skutecznej izolacji cieplnej budynku jest absolutną 
koniecznością i  wynika wprost  z potrzeby zapewnienia komfortu 
dla użytkowników. Dobrze ocieplony dom potrzebuje znacznie 
mniej energii do ogrzewania lub chłodzenia przez co staje się 
zdecydowanie tańszy  i ekologiczny w użytkowaniu.   To jest 
trend, który już jest w budownictwie i będzie coraz bardziej 
dominujący, ze względu na drożejącą energię.  Obecnie  już 
zdecydowana większość projektowanych i realizowanych 
domów jednorodzinnych  ma  w dokumentacji  ocieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem grafitowym z linii TERMONIUM   
o grubości 20 cm, a w przypadku budynków o tzw. standardzie 
pasywnym, grubość izolacji termicznej to nawet 30 cm 
grafitowego styropianu.  

Warto pamiętać, że izolacja cieplna ma chronić budynek przed 
niskimi, jak i wysokimi temperaturami przez cały okres jego 
użytkowania - co najmniej kilkadziesiąt lat. Firma Termo Organika 
w odpowiedzi na oczekiwania klientów, opracowała specjalną linię 

produktów TERMONIUM do budownictwa energooszczędnego, 
które pozwalają na ochronę cieplną praktycznie wszystkich 
elementów budynku: ściany zewnętrzne (fasady), podłogi na 
gruncie, dachy i stropodachy, ściany fundamentowe, posadzki  
w garażach, itp. 

Rozwiązania są znane i sprawdzone, a ich korzystny wpływ na 
komfort użytkowników jeszcze niestety tak mało doceniony. 
Wykonanie ocieplenia Systemem TERMONIUM znacząco 
obniża zużycie energii niezbędnej do jego ogrzania, zapewnia 
oszczędność pieniędzy oraz utrzymanie optymalnej temperatury 
w jego wnętrzu.  Zastosowanie Systemu TERMONIUM  
ze styropianem odpowiedniej grubości gwarantuje oszczędności 
liczone nawet w tysiącach złotych rocznie.  Na polskim rynku 
ceny prądu, gazu, oleju opałowego, węgla, drewna czy biomasy  
idą mocno w górę. Eksperci są zgodni, że bez względu na to, w jaki 
sposób ogrzewasz  dom i tak przepłacisz,  jeśli nie ograniczysz 
zużycia energii poprzez wykonanie skutecznej termoizolacji domu. 
Zastosowanie nawet najtańszego paliwa nie zrekompensuje 
oszczędności, jakie uzyskasz dzięki ociepleniu budynku.  
Co warte podkreślenia ocieplenie systemem TERMONIUM 
znacząco redukuje zużycie energii, ogranicza emisję CO2,  
a efekcie pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-onyks_3.php
https://termoorganika.pl/


110PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

}Więcej
INFORMACJI

na stronie

Na co zwrócić szczególną 
uwagę wybierając bramę garażową?

Krzysztof Horała
Prezes Hörmann Polska sp. o.o. 

Wybierając bramę garażową, w pierwszej kolejności zwracamy 
uwagę na jej wygląd. Chcemy, by dobrze wpisywała się w bryłę 
domu lub nadawała mu charakter. Szczególnie pozwalają na to 
bramy segmentowe z powierzchnią wykonywaną w technologii 
druku cyfrowego, która umożliwia nawet indywidualny, 
unikatowy, nadruk. 

Gdy garaż połączony jest z częścią mieszkalną, ważna jest także 
dobra izolacyjność cieplna – najlepszą dają bramy zbudowane 
z izolowanych termicznie segmentów o grubości 67 mm – oraz 
bezpieczeństwo. Spokojny sen z pewnością zapewnią nam bramy 
z wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie RC 2. 

Istotny jest także komfort codziennego użytkowania, dziś już 
standardem jest możliwość zdalnej obsługi. Prawdziwą wygodę 
zapewni nam włączenie bramy w system domu inteligentnego 
i obsługiwanie jej za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie 
komórkowym. 

projekt: JAGODOWY 2 DR-T

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
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