
Małe i TANIE
PROJEKTY DOMÓW

https://www.domywstylu.pl
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8,18 m²

10,02 m²
28,04 m²

6,11
m² 3,24

m²
1,86
m²

9,19
m²

3,33 m²

11,33
m²

1,45
m²

5,75
m²

11,52 m²

13,89

9,
69

AWOKADO 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Estetyka i praktyczność

100 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=awokado_2
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ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

PROJEKTY PODOBNE
AWOKADO 2

AWOKADO

AWOKADO 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=awokado_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=awokado
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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

Nowocześnie i komfortowo

79 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&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=2021-05&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=2021-05&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=2021-05&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=2021-05&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=2021-05&utm_content=malutki_dr-s
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2,44
m²

3,45
m²

3,99
m²

5,44 m²

7,27 m²

5,23 m²

19,84 m²
17,27 m²

9,98 m²

12,15

8,
25

IMBIR 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Filigranowe kształty

55 m²

20 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_2
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PROJEKTY PODOBNE

IMBIR 4

IMBIR 5

IMBIR 2

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_4
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5,77 m²

6,03 m²

21,55 m²

9,08 m²

15,19
m²

4,36
m²

4,07
m²

11,94

7,
84

9,4 m²
(9,4)

11,27 m²
(15,68)

9,53 m²
(13,38)

9,94 m²
(13,93)

2,28 m²
(4,2)

10,38 m²
(14,79)

ALBIT

arch. Maciej Matłowski

Subtelny i funkcjonalny

102 m²

16 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=albit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=albit
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ALBIT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=albit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=albit


https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
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4,52
m²

3,96
m²

8,35
m²

6,39 m²

30,87 m²
14,21 m²

5,44 m²

12,21 m²

10,73

10
,7

3

ELKA 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Naturalnie piękna

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=elka_2
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ELKA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=elka_2
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ELKA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=elka_2
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2,46 m²

19,85 m²

13,93 m²

3,11
m²

5,13
m²

1,56
m²

2,04
m²

0,85
m²

3,25
m²

6,05

15
,7

0 3,20 m²

1,71
m²

1,78 m²

11,66 m²

9,13 m² 8,96 m²

2,56
m²

DALIA

arch. Tomasz Sobieszuk

Piękna i funkcjonalna

92 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-dalia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=dalia
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-dalia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=dalia
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PROJEKTY PODOBNE PROJEKTY PODOBNE

DALIA 2 KOLIBER 2

KOLIBER KOLIBER 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=koliber
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-dalia_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=dalia_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=koliber_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=koliber_2
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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

10,20 m²

2,17
m²

8,11 m²

7,91 m²

BEZ

arch. Tomasz Sobieszuk

Urok tradycji

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&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=2021-05&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=bez


38

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

BEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=bez


https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
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3,09
m²

1,68
m²

2,72
m²

8,39
m²

2,03
m²

3,69 m²

24,92 m²

11,90

6,
90

1,
15

1,85
m²

3,17
m²

9,52 m²

5,78 m²

4,99 m²

9,44 m²

8,98 m²

MALUTKI 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Praktyczny i nowoczesny 

90 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&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=2021-05&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_2
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PROJEKTY PODOBNE PROJEKTY PODOBNE

MALUTKI 4 MALUTKI 7

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_7
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3,09
m²

1,68
m²

2,72
m²

8,39
m²

2,03
m²

3,69 m²

24,92 m²

11,85

6,
90

1,
15

1,85
m²

3,17
m²

9,52 m²

5,78 m²

4,99 m²

9,44 m²

8,98 m²

MALUTKI 3

arch. Tomasz Sobieszuk

Ponadczasowy styl

90 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_3
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MALUTKI 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_3
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MALUTKI 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=malutki_3
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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

Piękno oryginalności

111 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&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=2021-05&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&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=2021-05&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=weranda_3


https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/gratis.html?utm_source=mtm&utm_medium=baner&utm_campaign=pl_global_b2c_heat-pump_brand_eco&utm_term=ekooszczedni
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4,55 m²

10,11 m²

1,71
m²

2,20
m²

10,46 m²

22,16 m²

12,15 m²

15,56 m²

10,58 m²
4,86 m²

6,11 m²

22,36 m²

13,25

16
,5

5

KIWI 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Przytulny i praktyczny

100 m²

22 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=kiwi_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=kiwi_2
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KIWI 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=kiwi_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=kiwi_2
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KIWI 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=kiwi_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=kiwi_2
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4,50
m²

7,15
m²

2,10
m²

6,11 m²

26,95 m²

7,69 m² 12,94 m²

13,97 m²

10,86

9,
96

FISTASZEK 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Niewymuszona elegancja

81 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-fistaszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=fistaszek_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-fistaszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=fistaszek_2
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PROJEKTY PODOBNE PROJEKTY PODOBNE

FISTASZEK

FISTASZEK 4

FISTASZEK 5

FISTASZEK 7

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-fistaszek_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=fistaszek_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-fistaszek.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=fistaszek
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-fistaszek_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=fistaszek_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-fistaszek_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=fistaszek_5
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4,79
m²

3,73
m²

5,57 m²

12,07 m²

10,22 m²

23,42 m²

11,03
m² 5,64

m²

11,84

9,
64

3,58
m²

2,98
m²

17,12 m²14,80 m²

MAK 3

arch. Tomasz Sobieszuk

Harmonijna symetria

115 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mak_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mak_3
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1,89 m²

2,50
m²

3,38 m²

8,29 m²

8,76 m²

2,39
m²

19,33 m²

9,64

7,
59

3,32 m²

11,99 m²

11,42 m²

MOTYLEK 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Urokliwa klasyka

73 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-motylek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=motylek_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-motylek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=motylek_2
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4,0
m²

4,8
m²

1,9
m²

30,0 m²

8,0 m²

1,4 m²

9,50
7,25

11
,9

5
1,

85
10

,1
0

2,25

4,4
m²

5,7
m²

11,1 m² 11,1 m²

2,2 m²

10,0 m²

ZEO 2

arch. Maciej Matłowski

Estetyka i nowoczesność

95 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-zeo_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=zeo_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-zeo_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=zeo_2


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

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ!
STYROPIAN  •  TYNKI  •  FARBY  •  KLEJE

TYNKI
KLEJE

GRUNTY
SIATKI

FARBY
ELEWACYJNE

STYROPIANY
 Dedykowane

 szczególnie dla domów
 pasywnych
 i energooszczędnych

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

 Służą do przygotowania
 i wzmocnienia powierzchni

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

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

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

Dowiedz się więcej na www.termoorganika.pl

NIEZAWODNOŚĆ

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

RÓŻNORODNOŚĆ

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

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to zestaw elementów potrzebnych do wykonania 

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  

techniczne oraz rekomendacje techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

Myśl: Ciepło

https://termoorganika.pl/
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6,60 m²

10,99 m²

11,07 m²

5,82 m²
25,41 m²

7,42 m²
4,14
m²

1,84
m²

1,92
m²

2,77
m²

2,85
m²

11,67
m²

6,02
m²

3,25
m²

13,44

10
,6

4

ARUBA

arch. Maciej Matłowski

Przytulna i praktyczna

100 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-aruba.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=aruba
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-aruba.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=aruba
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ARUBA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-aruba.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=aruba
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-aruba.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=aruba
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PROJEKTY PODOBNE PROJEKTY PODOBNE

ARUBA 2 ARUBA 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-aruba_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=aruba_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-aruba_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=aruba_4


https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
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25,1 m²

13,2 m²

8,2 m²

12,0 m²

5,7 m²

14,4
m²

1,6
m²

2,2
m²

5,6
m²

12,35

12
,1

5

UMBRA

arch. Maciej Matłowski

Harmonia i prostota

88 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-umbra.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=umbra
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-umbra.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=umbra
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UMBRA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-umbra.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=umbra
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-umbra.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=umbra
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UMBRA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-umbra.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=umbra
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-umbra.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=umbra
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3,00
m²

8,04 m²
10,27 m²

5,70 m²

11,50 m²

22,59 m²

23,06 m²
12,95 m² 14,78 m²

3,23
m²

13,25

15
,0

5

ATUT 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Stonowana elegancja

93 m²

23 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-atut_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=atut_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-atut_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=atut_2
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ATUT 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-atut_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=atut_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-atut_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=atut_2
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2,87
m²

5,37
m²

4,23 m²

3,48 m²

3,98 m²

11,30
m²

18,35
m²

8,25

8,
25

IMBIR 6

arch. Tomasz Sobieszuk

Wygoda i funkcjonalność

50 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_6
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IMBIR 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=imbir_6


https://www.foveotech.pl/marka/gwarancja/
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1,48
m²

3,91
m²

2,82 m²

4,57 m²

9,18
m²

13,70 m²

7,21

7,
51

10,93
m²

6,31
m²

5,51
m²5,40

m²

10,81 m²

MANDARYNKA 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Skromny i naturalny

71 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mandarynka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mandarynka_2
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PROJEKTY PODOBNE
MANDARYNKA 2

ZADZWOŃ   577-007-517

MANDARYNKA

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mandarynka
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2012-05&utm_content=mandarynka_2
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2,45
m²

3,80
m²

2,81
m²

2,47
m²

2,78
m²

6,70
m²16,18 m²

7,29

7,
33

9,43
m²5,99 m²

5,37 m²

3,25 m²

LIMONKA

arch. Tomasz Sobieszuk

Prostota i oryginalność

61 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-limonka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=limonka
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-limonka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=limonka
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LIMONKA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-limonka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=limonka
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-limonka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=limonka
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3,98
m²

5,03
m²

8,76
m²

39,40 m²

9,36 m²9,06 m²

13
,0

3

7,93

WAKACYJNY 2

arch. Tomasz Sobieszuk

W zgodzie z naturą

76 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wakacyjny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wakacyjny_2
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WAKACYJNY 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wakacyjny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wakacyjny_2
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WAKACYJNY 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wakacyjny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wakacyjny_2
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2,18
m²

4,23
m²

2,59
m²

3,44
m²

6,46 m²21,46 m²

6,04 m²

9,96

6,
98

2,11
m²

3,64 m² 10,32 m²

3,78 m²

7,64 m²

6,75 m²

GROSZEK 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Kameralne piękno

81 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=groszek_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=groszek_2
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3,80
m²

5,17
m²

11,97 m²

6,
07

6,43

1,03
m²

SZYSZKA 3 DR-S

arch. Tomasz Sobieszuk

Stylowy minimalizm

21 m² 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szyszka_3_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&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=2021-05&utm_content=szyszka_3_dr-s


122

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

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=2021-05&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=2021-05&utm_content=szyszka_3_dr-s


https://www.creaton.pl/produkty/koda
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mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Beton komórkowy jest lekkim budulcem o  jednorodnej, 
porowatej strukturze. Mocny szkielet materiałowy otoczony 
porami powietrza powoduje, że jest to materiał konstrukcyjny, 
stosowany na ściany nośne różnego rodzaju budynków. 

Dzięki wysokiej porowatości (80% objętości betonu 
komórkowego to pory powietrza) beton komórkowy ma bardzo 
dobrą izolacyjność cieplną. Z  betonu komórkowego produkuje 
się wszystkie elementy systemu murowego: bloczki, płytki, 
kształtki U oraz nadproża zbrojone. 

W  skład systemu wchodzi również zaprawa murarska do 
cienkich spoin oraz inne elementy: zbrojenie podokienne, 

łączniki do ścian działowych, narzędzia do murowania. 
Podstawowe elementy murowe to bloczki (nie pustaki), które 
mają dokładne wymiary. Dlatego buduje się z  nich zazwyczaj 
ściany na zaprawę do cienkich spoin. Budowanie z  betonu 
komórkowego jest bardzo łatwe, precyzyjne i  szybkie. 
Przypomina raczej budowę z klocków niż siermiężną murarkę. 
Dlatego każdy wykonawca, a nawet inwestor sam sobie poradzi 
ze zbudowaniem swojego domu. 

Korzyści jakie daje zastosowanie tego materiału przypadną 
do gustu każdemu budującemu nie tylko małe domy. Beton 
komórkowy, to nie tylko łatwe budowanie, ale również ciepły, 
energooszczędny i trwały dom.

Małe, tanie i precyzyjnie zbudowane. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Ekspert 
radzi

https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_6.php
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WIĘCEJ INFORMACJIKrzysztof Horała
Prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Pięknie zaaranżowane wejście do domu nie wymaga dziś 
żadnych kompromisów. Ani tych dotyczących izolacyjności 
cieplnej, ani tych związanych z bezpieczeństwem.

Bariera termiczna
Wysoka izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych ma dla 
inwestorów coraz większe znaczenie, bez niej nie możemy 
mówić o  energooszczędnym domu. Dlatego producenci coraz 
częściej konstruują drzwi o  izolacyjności nawet kilkakrotnie 
przekraczającej poziom wymagań określonych przepisami. 
Wykorzystują do tego innowacyjne materiały i  technologie, 
jak np. kompozyt karbonu i  włókna szklanego, z  którego 
wykonany może być profil skrzydła nowoczesnych drzwi 
aluminiowych. Współczynnik przenikania ciepła takich drzwi 
przewyższa wymagania stawiane nawet drzwiom w  domach 
pasywnych. Od niedawna popularnością na rynku cieszą się 
konstrukcje hybrydowe, powstałe z  połączenia aluminium 
i stali nierdzewnej. Poza świetną termoizolacyjnością cechuje je 
najlepsza stabilność.

Istotna jednak jest nie tylko grubość i  konstrukcja skrzydła, 
lecz także odpowiednia ościeżnica o  dużym oporze cieplnym. 
Najwięcej ciepła ucieka właśnie przez ościeżnicę i jej połączenie 
ze skrzydłem drzwi. Przy ościeżnicach stalowych, nawet jeśli 
skrzydło jest bardzo grube, trudno o  wysoką izolacyjność 
cieplną. Dlatego bardzo dobre są aluminiowe ościeżnice 
z  przegrodą termiczną wypełnioną pianką PU. Nie wolno 
zapominać także o uszczelkach na wszystkich krawędziach.

Na cztery spusty 
Nowoczesna konstrukcja drzwi wejściowych sprawia też, że nie 
musimy obawiać się o  swoje bezpieczeństwo i  dobytek. Wiele 
dostępnych na rynku drzwi posiada także świetne wyposażenie 
przeciwwłamaniowe. Na przykład niektóre modele drzwi 
hybrydowych z pełną płytą standardowo oferowane są w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4,  a drzwi aluminiowe  w klasie RC 3. 
Dla potencjalnego włamywacza to bardzo poważna bariera.  

Bez kompromisów.
Piękne, ciepłe i bezpieczne drzwi.

EKSPERT RADZI
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https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/zewnetrzne-drzwi-wejsciowe/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/zewnetrzne-drzwi-wejsciowe/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/zewnetrzne-drzwi-wejsciowe/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mak_4


130PROJEKTY DOMÓW MAŁYCH  I  TANICH

WIĘCEJ INFORMACJIMonika Kupska-Kupis
architekt VELUX Polska

Okna dachowe można montować w dachach o kącie nachylania 
od 15° do 90°. Aby zapewnić sobie dobry widok na zewnątrz, 
a tym samym komfort użytkowania poddasza należy dopasować 
wielkość okna i  wysokość jego montażu do kąta nachylenia 
połaci. Jeśli zależy nam na swobodnym widoku, dolna krawędź 
ościeżnicy powinna znajdować się na wysokości ok. 90 cm nad 
podłogą. 

Okna dachowe można montować w  zestawach obok 
siebie w  pionie lub poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
optycznie powiększymy przestrzeń pomieszczenia oraz 
wpuścimy do niego znacznie więcej światła. Pamiętajmy,  
że w poziomie łączymy okna tej samej wysokości – w praktyce 
jest to jednoznaczne z  tym samym rozmiarem okien.  

Jeśli pomieszczenie jest wysokie można zamontować okno 
jedno nad drugim. Trzeba jednak pamiętać, że w  pionie 
łączymy okna o  tej samej szerokości, ale jeśli zależy nam na 
urozmaiceniu wnętrza, okna mogą być różnej długości. 

Okna dachowe możemy też  łączyć z  oknami pionowymi 
w zestawy kolankowe tak, by wykorzystać ściankę kolankową 
do otwarcia wnętrz na światło i  otoczenie wokół budynku.  
Okna kolankowe dostępne są w  wielu rozmiarach,  
co daje możliwość zastosowania ciekawych zestawień 
z  przeszkleniami sięgającymi aż do podłogi. Jeśli poddasze 
nie posiada ścianki kolankowej, dobrym pomysłem 
są elementy doświetlające montowane pod tym samym kątem, 
co okna dachowe lub rozwiązania typu balkon dachowy. 

Jak zestawić okna,
by zyskać jak najlepsze oświetlenie poddasza? 

EKSPERT RADZI
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https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=mak_4
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Które panele wybrać -monokrystaliczne czy 
polikrystaliczne i dlaczego?

Często poruszaną kwestią dotyczącą domowej 
instalacji PV jest wybór pomiędzy modułami 
monokrystalicznymi a  polikrystalicznymi.  
Do poprawnego doboru rodzaju paneli niezbędne 
jest poznanie różnic pomiędzy tymi dwoma 
modułami. 

Najważniejszą cechą, która ma duże znaczenie przy określaniu 
sprawności paneli jest rodzaj ogniw fotowoltaicznych, który 
został zastosowany w  każdej z  odmian modułów PV. Wyższą 
sprawność posiadają panele monokrystaliczne składające się 
z  ogniw z  jednorodnego kryształu krzemu o  uporządkowanej 
budowie. Panele polikrystaliczne z  kolei składają się z  wielu 
małych kryształów krzemu o kształcie prostokąta lub kwadratu. 
Proces powstania ogniw monokrystalicznych jest bardziej 
skomplikowany, niż produkcja ogniw polikrystalicznych, 
dlatego też moduły monokrystaliczne cechują się wyższą ceną. 

Moduły monokrystaliczne wyróżniają się większą trwałością, 
a także ze względu na wyższą wydajności, wymagają mniejszej 
powierzchni niż panele polikrystaliczne, aby wygenerowanie tą 
samą ilość energii elektrycznej. 
Moduły różnią się także kolorem - panele monokrystaliczne 
charakteryzują się ciemno-niebieskim lub czarnym kolorem, 
natomiast barwa paneli polikrystalicznych to odcień 
jasnoniebieski. 

Porównują moduły PV, można stwierdzić, że panele 
monokrystaliczne posiadają więcej zalet i  to na ich wybór 
powinien zdecydować się przyszły inwestor.

WERANDA 5
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https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/instalacja-fotowoltaiczna/moduly-fotowoltaiczne/vitovolt-300.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/instalacja-fotowoltaiczna/moduly-fotowoltaiczne/vitovolt-300.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/instalacja-fotowoltaiczna/moduly-fotowoltaiczne/vitovolt-300.html
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=weranda_5
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Konkretnym oczekiwaniem inwestora budującego 
dom jest płacenie niskich rachunków za komfort 
cieplny.  Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta; 
należy solidnie ocieplić budynek.

 Wykonanie skutecznej izolacji cieplnej budynku jest w obecnym 
budownictwie absolutną koniecznością i   wynika wprost: 
z  potrzeby komfortu dla użytkowników oraz racjonalnego 
podejścia do projektowania. Dobrze ocieplony dom potrzebuje 
znacznie mniej energii do ogrzewania lub chłodzenia przez 
co staje się zdecydowanie tańszy  w  użytkowaniu.  Mniejsze 
zapotrzebowanie na energię, to mniejsze jej zużycie,  mniejsze 
urządzenia grzewcze (lub chłodzące), które nie emitują 
zanieczyszczeń i  nie przyczyniają się do powstawania 
szkodliwego smogu. 

 To jest trend, który już jest w budownictwie i będzie coraz bardziej 
dominujący, a solidne ocieplenie jest punktem wyjściowym do 
dalszych inwestycji zapewniających komfortowe użytkowanie, 
przy niskich kosztach eksploatacji.

Obecnie  już zdecydowana większość projektowanych 
i realizowanych domów jednorodzinnych  ma  w dokumentacji 
projektowej rozwiązanie ocieplenia 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 TERMONIUM.  

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. 

Wybierając materiały do ocieplania ścian zewnętrznych należy 
wziąć pod uwagę fakt, że powinien to być  kompletny system 
ociepleń. Inwestor ma wówczas gwarancję kompatybilności 
poszczególnych składników, tzn. że produkty zostały 
sprawdzone w  ramach wielu badań aprobacyjnych, a  ich 
zastosowanie zgodnie z projektem i zaleceniami wykonawczymi 
będzie trwałe i  efektywne przez długi okres użytkowania. 
Kompletny System Ociepleń Termo Organika to: styropian, 
tynki, kleje, preparaty gruntujące, siatki, itp. 

Ocieplanie kompletnym systemem z grafitowym 
styropianem - to podstawa komfortowego domu. 
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Lato to dobry moment na sprawdzenie stanu elewacji po 
kolejnym sezonie. Coroczne przeglądy otynkowania pozwolą 
na wykrycie błędów w  obróbce blacharskiej i  bieżące naprawy 
wszystkich usterek. Źle zamontowane rynny, czy parapety są 
bowiem częstą przyczyną zacieków na elewacji, a  z  czasem 
postępującej korozji ścian. Ku naszemu zdziwieniu na ścianach 
mogą pojawić się grzyby i  glony. Zauważone zielone porosty 
i brudne plamy należy niezwłocznie usunąć, ponieważ z czasem 
powodują one mikropęknięcia, odspojenia i  destrukcję 
materiału elewacyjnego. 

Odnowienie elewacji
Odnawianie ścian jest kosztowne i  kłopotliwe, dlatego warto 
zrobić to solidnie. Warto więc wybrać kompletny system 
odnowienia elewacji marki FOVEO TECH, w  skład którego 
wchodzi: Preparat Grzybo i Glonobójczy  Foveo Tech RG 10, Grunt 
Silikonowy Foveo Tech GN 30 oraz Farba Silikonowa Foveo Tech 
FN 30. Zastosowanie systemu renowacji elewacji Foveo Tech 
w ramach GWARANCJI ODNOWIENIA FASAD zapewnia aż do 13 
lat ochrony przed grzybami i glonami.

Preparaty grzybo i glono bójcze 
Na rynku dostępnych jest wiele środków grzybobójczych. 
Efekt ich działania jest pozorny. Zawierają one agresywne 
środki chemiczne, które wybielają powierzchnię, nie likwidują 
jednak zarodków glonów i  grzybów. Co więcej, często 
uszkadzają powłokę, powodując odspajanie się tynku. Istnieje 
jednak skuteczny sposób na przeciwdziałanie zagrożeniom 

biologicznym. Preparat Grzybo i  Glonobójczy Foveo Tech RG 
10 to preparat wodny, bezpieczny zarówno dla tynku, jak i dla 
użytkownika. Wnika w  głąb ścian i  likwiduje najmniejsze 
zarodki grzybów i glonów. Następnie suchą ścianę gruntujemy 
preparatem GN30, który zwiększa przyczepność farby, 
wyrównuje chłonność podłoża i zapewnia jednolity odcień farby 
nawierzchniowej. Na koniec ściany malujemy farbą fasadową 
Foveo Tech FN30. Konieczne jest nałożenie dwóch warstw. 

Farba FN30 sprawi że kłopot z  porastaniem elewacji nie 
powróci. Zawiera ona bowiem stopniowo uwalniane substancje 
aktywne, zamknięte w mikrokapsułkach, hamujące rozwój tych 
organizmów. Farba ta daje dodatkowo efekt samooczyszczenia, 
tworząc powłokę odporną na zabrudzenia. Dzięki zawartości 
mikrokulek szklanych powierzchnia nie przegrzewa się i  jest 
odporna na naprężenia. Farba szybko wysycha, co jest niezwykle 
ważne przy ryzyku porastania elewacji grzybami.

System renowacji elewacji  FOVEO TECH
z 13 -letnią gwarancją 
System renowacji elewacji Foveo Tech uzdrowi i  trwale 
zabezpieczy ściany budynku, zapewniając piękny efekt 
dekoracyjny na wiele lat. System renowacji elewacji Foveo 
Tech daje 13 lat gwarancji ochrony przed grzybami i glonami. 
Informacje na temat gwarancji są dostępne na stronie FOVEO 
TECH.

Elewacja jak nowa

Anna Szymaszek  
Specjalista ds. PR Produktowego / Product PR Specialist 

EKSPERT RADZI

FENIKS 3

https://www.foveotech.pl/zainspiruj-sie/porady-kolorystyczne/
https://www.foveotech.pl/marka/gwarancja/
https://www.foveotech.pl/marka/gwarancja/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=feniks_3
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Sławomir Kacik
Doradca Handlowo-Techniczny CREATON Polska sp. z o.o.

Precyzja wykonania, perfekcyjna estetyka i  doskonała 
funkcjonalność to najważniejsze z  wielu zalet kominków 
ceramicznych SIGNUM marki CREATON. Na rynku wyróżniają 
się one pod wieloma względami, dlatego warto podczas zakupu 
dachówki ceramicznej upewnić się, że na naszym dachu znajdą 
się kominki oraz inne produkty z  oferty CREATON. Równie 
ważne jest to, że zastosowanie na dachu rozwiązań spoza oferty 
producenta naraża nas na utratę gwarancji wynoszącej aż do 50 
lat. 

Kominki, obok ceramicznych dachówek funkcyjnych, są jednym 
z  najczęściej stosowanych akcesoriów na połaci. Odpowiednio 
dobrane zapewniają właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz 
budynku, wpływając w  ten sposób na jego stan techniczny. 
W  przypadku marki CREATON kominek ceramiczny stanowi 
integralny element przemyślanego, zaprojektowanego 
w  najdrobniejszych szczegółach systemu wentylacji / 
odpowietrzania SIGNUM. Jest spójny pod względem jakości 
materiału, koloru, powierzchni i kształtu z dachówką połaciową 
CREATON. 

Tego zwykle nie oferują nam spotykane na rynku kominki 
z  plastiku lub różne przeróbki na bazie dachówek CREATON. 
Dlatego wybierając na swój dach dachówkę ceramiczną 
CREATON powinniśmy zadbać o  to, aby na połaci znalazły się 
tylko rozwiązania z oferty producenta. W ten sposób otrzymamy 
dach w  jakości CREATON. Dach zasługujący na wyjątkową na 

rynku gwarancję. Ta udzielana jest przez CREATON Polska na 
okres aż do 50 lat. Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Gwarancji” 
uzyskanie tak długiej ochrony na zakupiony dach jest możliwe 
przy zastosowaniu na połaci jedynie oryginalnych produktów 
ceramicznych marki CREATON.

W  skład kompleksowego systemu marki wchodzą idealnie 
komponujące się z  powierzchnią dachu kominki wentylacyjne 
i  kominki odpowietrzające instalację sanitarną. Każdy ze 
znajdujących się w ofercie modeli ceramicznych posiada gamę 
dedykowanych rozwiązań. Daje ona duże możliwości w zakresie 
planowania systemu skutecznej wentylacji pomieszczeń 
(SIGNUM ø 150 mm i ø 200 mm) oraz odpowietrzania instalacji 
sanitarnej (SIGNUM ø 100 i 125 mm). 

Kominek ceramiczny dostępny jest w  zestawie z  elastyczną 
rurą przyłączeniową lub z  rurą przyłączeniową i  adapterem. 
Ten funkcjonalny system zapewnia szybkie i  precyzyjne 
połączenie (w zależności od rodzaju) z instalacją wentylacyjną 
lub odpowietrzającą. Wszystko odbywa się przy zachowaniu 
maksymalnej szczelności. Całkowita kompatybilność 
wszystkich elementów eliminuje konieczność długotrwałego 
procesu ustawiania i uszczelniania. To wpływa na oszczędność 
kosztów i zapewnia najwyższej jakości parametry funkcjonalne, 
w  przeciwieństwie do kupowanych osobno, rozwiązań spoza 
oferty CREATON.

Dlaczego warto stosować kominki SIGNUM wybierając 
dachówki ceramiczne CREATON na swój dach?
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https://www.creaton.pl/produkty/akcesoria/kominki-dachowe
https://www.creaton.pl/produkty/akcesoria/kominki-dachowe
https://www.creaton.pl/produkty/akcesoria/kominki-dachowe
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wolta_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-05&utm_content=wolta_3
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