
Projekty Domów

na wąską działkę

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


4

}
PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,50
m²

5,75 m²

8,88 m²

39,30 m²

9,21 m²9,21 m²

13
,0

3

7,93

WAKACYJNY
arch. Tomasz Sobieszuk

76 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny


WAKACYJNY } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

6PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

8PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

WAKACYJNY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny
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}
PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

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

76 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny_2


WAKACYJNY 2 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

12PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny_2


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

14PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

WAKACYJNY 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=wakacyjny_2


https://www.solbet.pl/
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}
PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,32
m²

2,00
m²1,65

m²
4,21 m²

8,59 m²

4,22 m²

5,01 m²

22,00 m²

9,94

6,
94

3,85 m²

3,66 m²
(4,95)

10,20 m²
(12,33)

2,17 m²
(3,67)

8,11 m²
(10,67)

7,91 m²
(10,47)

BEZ
arch. Tomasz Sobieszuk

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=bez


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

20PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

BEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=bez


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

22PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

BEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=bez
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}
PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

5,94
m²

9,12
m²

8,14m²

33,16 m²

7,64 m²
24,23 m²

8,46
m²

2,12
m²

2,75
m²

1,87
m²

9,10

16
,6

0

14,47 m²
(18,89)

8,65 m²
(8,65)

4,95 m²
(4,95)

13,54 m²
(17,4)

16,11 m²
(21,2)

13,28 m²
(17,7)

5,51 m²
(7,26)

4,77 m²
(7,11)

4,23 m²
(5,67)

AMARYLIS 5
arch. Tomasz Sobieszuk

33 m²garaż
156 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_5


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

26PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

AMARYLIS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_5


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

28PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

AMARYLIS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_5


https://www.viessmann.pl/
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

5,94
m²

7,96
m²

9,11 m²

33,78 m²

12,22 m²
20,45 m²

8,59
m²

2,81
m²

5,29
m²

9,05

16
,6

7

13,26 m²

9,60 m²

13,54 m²

16,11 m²

13,32 m²

5,13
m²

4,67
m²

4,60
m²

AMARYLIS 3
arch. Tomasz Sobieszuk

34 m²garaż
153 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_3


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

34PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

AMARYLIS 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_3


AMARYLIS 2 AMARYLIS 7

AMARYLIS 4 AMARYLIS 8

} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

36PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

PROJEKTY PODOBNE

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=amarylis_7
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

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

50 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_6


IMBIR 6 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

40PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_6


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

Metalowe domki ogrodowe
Bezpiecznie  

i na swoim miejscu!

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

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

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

https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/systemy-przechowywania/domki-ogrodowe/
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,39
m²

10,06 m²

3,73 m²

3,54 m²

5,47 m²

7,40 m²

16,53 m²

8,25

8,
25

IMBIR 4
arch. Tomasz Sobieszuk

50 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_4


IMBIR 4 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

46PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_4


IMBIR 2

IMBIR 5

PROJEKTY PODOBNE

48PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

IMBIR 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=imbir_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_4
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}
PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

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
(3,73)

3,64 m² 10,32 m²
(12,99)

3,78 m²
(6,34)

7,64 m²
(10,41)

6,75 m²
(9,41)

GROSZEK 2
arch. Tomasz Sobieszuk

80 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=groszek_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=groszek_2


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

52PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

GROSZEK 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=groszek_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=groszek_2
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,86 m²

4,52 m²

8,03 m²

25,99 m²

6,76
m²

4,76
m² 1,45

m²

6,65

13
,4

4

10,33
m²

12,52 m²

13,52 m²

5,00 m²

10,37
m²

0,97
m²

KOLIBER 5
arch. Tomasz Sobieszuk

110 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_5


PROJEKTY PODOBNE

56PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

KOLIBER 5

KOLIBER 4

KOLIBER 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-koliber_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=koliber_4


https://termoorganika.pl/
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

11,76
m²

11,33
m²

22,40
m²

5,43 m²

10,50 m²

8,28 m²

7,50

15
,8

0

8,08 m²
(11,70)11,45 m²

(22,89)

2,07 m²
(4,14)

1,61 m²
(3,22)

16,34 m²
(27,26)

AGREST
arch. Tomasz Sobieszuk

109 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-agrest.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=agrest
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-agrest.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=agrest


AGREST } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

62PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-agrest.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=agrest
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-agrest.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=agrest


} www.domywstylu.plZobacz
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64PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

AGREST

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-agrest.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=agrest
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-agrest.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=agrest
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,90
m²

24,14 m²

3,46 m²

15,20 m²

9,45

6,
75

5,17 m²

10,74 m²
(11,69)

3,95 m²
(4,68)

6,92 m²
(8,15)

7,13 m²
(8,00)

PESTKA
arch. Tomasz Sobieszuk

81 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pestka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=pestka
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pestka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=pestka


PESTKA } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

68PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pestka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=pestka
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pestka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=pestka


} www.domywstylu.plZobacz
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PESTKA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pestka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=pestka
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pestka.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=pestka


https://www.creaton.pl/
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PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,25
m²

32,69 m²

4,11
m²

1,22
m²

8,
97

8,39

4,97 m²
(6,44)

2,2 m²
(3,05)

9,89 m²
(12,16)

11,52 m²
(14,64)

9,78
m²

BRZDĄC
arch. Maciej Matłowski

79 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=brzdac
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=brzdac
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=brzdac
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=brzdac
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BRZDĄC

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=brzdac
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=brzdac
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2,56
m²

21,71 m²

2,71 m²

15,46 m²

8,
97

8,38

4,27 m²
(5,94)

12,48 m²
(16,9)

10,87 m²
(15,15)

8,6
m²

LOPRA 2
arch. Tomasz Sobieszuk

79 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=lopra_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=lopra_2
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=lopra_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=lopra_2
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LOPRA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=lopra_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=lopra_2
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3,59
m²

40,41 m²

45,01 m²

4,36 m²

1,76 m²

8,25

15
,0

5

9,36
m²

12,97 m²
(14,97)

12,97 m²
(14,97)

2,72 m²
(3,4)

2,61 m²
(3,29)

5,49 m²
(6,6)

15,64 m²
(18,29)

12,63 m²
(14,42)

3,06 m²
(3,85)

TETYDA
arch. Maciej Matłowski

40 m²garaż
132 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=tetyda
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=tetyda
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TETYDA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=tetyda
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=tetyda
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1,48
m²

3,91
m²

2,82 m²

4,57 m²

9,18
m²

13,70 m²

7,31

7,
61

9,70 m²
(10,82)

5,08 m²
(6,31)

5,51 m²
5,40
m²

9,38 m²
(10,93)

MANDARYNKA 2
arch. Tomasz Sobieszuk

71 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=mandarynka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=mandarynka_2
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MANDARYNKA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=mandarynka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2022-07&utm_content=mandarynka_2
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Dlaczego beton komórkowy 
sprawdza się na wąskiej działce?

projekt: MALUTKI 8

mgr inż. budownictwa Karolina Matysiak-Rakoczy
Product Manager SOLBET

Właściciele wąskich działek najczęściej obawiają się 
problemów z wyborem odpowiedniego projektu, bo na 
szerokości kilkunastu metrów nie jest łatwo funkcjonalnie 
wpasować budynek. Sprawą równie istotną, a często ostrzeganą 
zbyt późno, jest organizacja prac budowlanych, pomieszczenie 
materiałów i maszyn, sprawne przechodzenie do kolejnych 
etapów. 

W przypadku betonu komórkowego wiele kwestii jest znacznie 
uproszczonych. To wdzięczny materiał, który pozwala 
projektantowi na świadome kreowanie bryły i wnętrza domu, 
nawet na trudnej działce, tak, aby uzyskać efekt optymalnie 
godzący warunki z potrzebami inwestora. Konstrukcja budynku 
jest lekka, więc fundamenty rzadko bywają rozbudowane,na 
stabilnym gruncie mają raczej typowe, stosunkowo nieduże 
rozmiary, a to ułatwia wykopy i betonowanie. 

Bloczki z betonu komórkowego łatwo docinać, nie potrzeba 
do tego specjalistycznych urządzeń zajmujących miejsce, 
po cięciu nie musimy też składować odpadów, bo najczęściej 

można je wykorzystać jako pełnowartościowe wstawki czy 
uzupełnienia w murze. Ponadto dostępność systemowych 
nadproży i kształtek do minimum ogranicza uciążliwe na 
wąskiej przestrzeni prace związane z szalowaniem elementów 
wymagających betonowania. 

Szeroka oferta bloczków różnych odmian i szerokości pozwala 
optymalnie dopasować materiał do wymagań projektu – 
zarówno domu, jak i garażu, który na wąskiej działce często jest 
obiektem wolno stojącym, usytuowanym na tyłach działki albo 
od frontu. Taki garaż też trzeba zawczasu zaplanować. 

Jeszcze jednym ważnym atutem betonu komórkowego jest 
jego wysoka termoizolacyjność. To jedyny materiał murowy, 
z którego możemy postawić dom w technologii ścian 
jednowarstwowych, czyli bez zewnętrznego ocieplenia. 
Warto o tym pomyśleć, bo na wąskiej działce eliminacja 
prac ociepleniowych bywa zbawienna i dla inwestorów,  
i ich sąsiadów.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_8.php
https://www.solbet.pl/
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Czyste powietrze w Twoim domu! 
Nawet jeżeli sąsiad będzie palił ,,byle czym’’!? 

Zanieczyszczenia powietrza przedostają się do wnętrz domu 
nie tylko przez uchylone okna. Ich zamknięcie do zakończenia 
sezonu grzewczego nie oznacza, że smog nie będzie zagrażał 
domownikom. Przygotuj się na zimę i sąsiada ogrzewającego 
swój dom „kopciuchem”. Zainwestuj w oczyszczacz, który zadba 
o to, aby Twoja rodzina oddychała w domu czystym powietrzem. 

Oczyszczacz powietrza  V-Air 100 sprawdzi się  idealnie 
w pomieszczeniach o metrażu od 21 do 36 m². Jest on 
wyposażony m.in. w filtr HEPA H13, który usuwa najdrobniejsze  
i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia - pyły zawieszone PM 2.5, 
PM 10 i PM 1, czyli składniki smogu. Oczyszczacz eliminuje również 
drobnoustroje, bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. Skuteczność 
urządzenia potwierdza wysoki wskaźnik dostarczania czystego 
powietrza CADR (Clean Air Delivery Rate), wynoszący 305 m³/h.

W przypadku pomieszczeń o powierzchni do 40 m²  dobrym 
rozwiązaniem będzie również oczyszczacz HL-OP-15. Urządzenie 
wyróżnia m.in. 6-stopniowy system filtracji: 4 filtry (wstępny, HEPA 
H13, z węglem aktywnym oraz fotokatalityczny z dwutlenkiem 
tytanu) zapewniają maksymalne oczyszczenie powietrza na 
poziomie 99,98%. Poza wyspecjalizowanymi filtrami oczyszczacz 
został wyposażony również w lampę UV, zapewniającą 
biologiczne oczyszczanie powietrza, czyli eliminację wirusów, 
bakterii i mikroorganizmów. Urządzenie posiada m.in. w funkcję 
AUTO, która automatycznie dostosowuje prędkość oczyszczania 
w zależności od jakości powietrza oraz w funkcję SILENT, która 
redukuje prędkość wentylatora zapewniając tym samym jego 
cichszą pracę.

Sylwia Sowa
Doradca Techniczny w firmie Viessmann sp. z o.o.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-brzdac.php
https://www.viessmann.pl/
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Co warto wziąć pod uwagę
wybierając domek ogrodowy? 

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

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

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

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

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

projekt: AMARYLIS 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php
https://www.hormann.pl/
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Twoja komfortowa oaza 

Zdrowy, ciepły dom dla całej rodziny

projekt: MANDARYNKA 2

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

Nowoczesny, rodziny dom poza elegancką bryłą  
i funkcjonalnością musi również zapewniać domownikom 
komfort cieplny oraz zdrowy mikroklimat przez cały rok. Jak 
to zrobić? To proste, wystarczy wykonać solidną termoizolacje 
domu od fundamentów aż po dach dobrej jakości 
styropianem.  Gwarantuje ciepło w najbardziej mroźne dni 
z minimalnym ogrzewaniem oraz przyjemny chłód w upalne 
lato bez klimatyzacji. To również znaczne ograniczenie zużycia 
energii, dzięki czemu właściciel oszczędza na ogrzewaniu oraz 
klimatyzacji nawet kilka tysięcy złotych rocznie.

Eksperci budowlani, projektanci, a przede wszystkim architekci 
zwracają obecnie szczególna uwagę na właściwą termoizolacje 
domu. Ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych oraz dachu 
to jedna z kluczowych robót budowlanych podczas powstawania 
budynku, jest super opłacalna, zapewnia właściwą temperaturę 
pomieszczeń wpływając pozytywnie na samopoczucie oraz 
zdrowie  mieszkańców nie tylko w sezonie grzewczym. 

KOMFORT I PIENIĄDZE
Musimy pamiętać, że w domach o słabej izolacji cieplnej trudno 
zimą zapewnić odpowiednią temperaturę. Właściciel takich 
domów muszą montować grzejniki o dużej mocy, które utrzymują 

często zbyt wysokie temperatury. Powietrze jest bardzo suche, nie 
rzadko zawierające alergeny i roztocza.  Właśnie dlatego ochrona 
cieplna bryły budynku pełni ważną rolę zarówno w oszczędzaniu 
energii, jak również zapewnieniu komfortu cieplnego.

- Eksperci są zgodni, że tylko zastosowanie materiału  
o odpowiedniej grubości oraz wysokich parametrach przynosi 
realne korzyści. Profesjonalnie wykonane termoizolacja to 
najbardziej racjonalna i opłacalna inwestycja.   Ocieplając dom 
wysokiej jakości styropianem można zaoszczędzić na ogrzewaniu 
i klimatyzacji co najmniej kilka tysięcy rocznie - mówi Krzysztof 
Krzemień, dyrektor techniczny Termo Organiki.

Obecnie inwestorzy najczęściej wybierają styropiany grafitowe 
charakteryzujące się najkorzystniejszym współczynnikiem 
lambda. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, grafitowe 
płyty styropianowe Termo Organiki TERMONIUM PLUS fasada 
o grubości 20 cm i współczynniku lambda 0,031W/mK izolują 
budynek tak samo jak zwykły, biały styropian, ale o grubości 
niemal 30 cm. Cieńsza izolacja jest lepsza, ponieważ powoduje 
znacznie mniejszą powierzchnie ościeży okiennych, a co za tym 
idzie lepsze doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php
https://termoorganika.pl/
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projekt: AMARYLIS 8

Innowacyjny sposób wyboru dachówki

Jakub Skowron
Communication & PR Manager CREATON Polska

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

Prezentacja produktów CREATON w tak innowacyjny sposób 

umożliwia nie tylko poznanie modeli naszych dachówek,  

ale również i skonfigurowanie dachu odpowiadającego  

naszym preferencjom. Jak to działa? Wystarczy w punkcie 

sprzedaży zeskanować smartfonem umieszczony na dachówkach 

kod QR, a następnie sczytać go w infokiosku CREATON. 

Na jego ekranie pojawi się model dachówki wykonany  

w technologii 3D, który będziemy mogli dokładnie obejrzeć 

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

realizacje domów. Przy pomocy praktycznego konfiguratora 

wybrany wariant dachówki CREATON możemy zwizualizować 

w formie dachu. Stworzymy trójwymiarowy model przyszłego 

domu, dobierając do naszego pokrycia pasujący kolor elewacji 

oraz stolarki.

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

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

komputera, tabletu lub smartfonu. Dzięki temu mamy możliwość 

upewnienia się czy podjęliśmy słuszną decyzję lub porównania 

kilku, przygotowanych przez nas w punkcie sprzedaży wariantów 

wizualizacji dachów i wybrania tego najlepszego.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php
https://www.creaton.pl/
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Tinos H Flex – komfortowy, stylowy
i elastyczny grzejnik dekoracyjny

Piotr Krzemiński
manager wsparcia technicznego Purmo

W ofercie marki Purmo pojawił się nowy grzejnik płytowy – Tinos 
H Flex charakteryzujący się efektownym, minimalistycznym 
wzornictwem. Poza nowoczesnym, zwracającym uwagę 
designem rozwiązanie zapewnia wyjątkową elastyczność 
montażu oraz użytkowania. Dzięki zastosowaniu dolnego 
podłączenia środkowego instalatorzy nie muszą zastanawiać 
się nad wyborem wersji grzejnika. Tinos H Flex jest dostępny 
aż w 33 rozmiarach, dzięki czemu klienci mogą z łatwością 
dobrać odpowiednie wielkości, które najlepiej sprawdzą się  
w ich domu.

Nowy, stalowy grzejnik płytowy Tinos H Flex charakteryzuje 
się elegancką, płaską obudową w kształcie prostopadłościanu 
o wyrazistych liniach, gładkich krawędziach zewnętrznych 
i płaskiej powierzchni czołowej. Grzejnik produkowany jest 
w standardowym śnieżnobiałym kolorze (RAL 9016), jednak 
dostępny jest aż w  72 wersjach kolorystycznych dzięki czemu 
łatwo dopasować go zarówno do każdego wnętrza, jak i gustu 
użytkownika.  Tinos H Flex  doskonale komponuje się z jego 
pionowym odpowiednikiem - grzejnikiem dekoracyjnym Tinos V, 
co zapewnia optymalną elastyczność przy aranżacji większych 
pomieszczeń. Te smukłe i kompaktowe urządzenia idealnie pasują 

do nietypowych przestrzeni, otwierając szerokie możliwości 
w zakresie projektowania wnętrz niemal każdego domu. 

Poza nowoczesnym, modernistycznym designem i szeroką 
ofertą kolorów i wymiarów grzejnik Tinos H Flex charakteryzuje 
się przede wszystkim wyjątkową elastycznością w montażu  
i użytkowaniu. Jak każdy grzejnik z rodziny Flex firmy Purmo nowy 
model posiada innowacyjną konstrukcję rozprowadzenia wody  
w grzejniku, dzięki czemu instalatorzy nie muszą zastanawiać się 
czy potrzebna jest wersja prawa czy lewa. Podłączenie środkowe 
wraz z zastosowanym innowacyjnym układem rozprowadzenia 
wody w grzejniku oferuje także całkowitą swobodę wyboru 
położenia wkładki zaworowej, której lokalizację można zmieniać 
z prawej na lewą stronę w zależności od potrzeb i wygody 
użytkowania. Co ważne z punktu widzenia prostoty montażu 
- środkowe przyłącze zapewnia wyjątkowo bezproblemowy, 
szybki i ekonomiczny montaż oraz pozwala na większą swobodę 
wyboru w fazie projektowania i instalacji. Dodatkowo jednakowy 
rozstaw przyłączy oraz taka sama odległość przyłączy od 
ściany dla wszystkich typów (21,22,33) pozwala na łatwy montaż 
przewodów instalacji grzewczej, który można wykonać nawet bez 
konieczności montowania grzejników. 

projekt: LOPRA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php
https://www.purmo.com/pl-pl/profile?returnUrl=/pl-pl


facebook.com/
MTMSTYL

pinterest.com/
domywstylu

@projekty_mtmstyl_
domywstylu

Zadzwoń do nas
577 007 517

www.domywstylu.pl




