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https://www.domywstylu.pl/?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=62020&utm_content=decyma_14
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5,47
m²

2,01
m²

9,37 m²

32,54 m²

13,89 m²

5,86 m²

11,47 m²

31,90 m²

4,25 m² 16,53 m²

14,08 m²

4,47
m²

5,36 m²

2,84
m²

14,14

17
,1

9

ARIEL

arch. Tomasz Sobieszuk

Nowoczesna klasyka

128,14

31,9
garaż

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

"Twój dom może ci zastąpić cały świat. 
Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu." 

(Blaise Pascal)

Zdjęcia: Picture Pro Michał Czekański

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

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

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

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


14PROJEKTY DOMÓW NASZE REALIZACJE

ARIEL

"Dom to oglądanie księżyca wschodzącego 
nad szałwią i towarzystwo kogoś, kogo 

można przywołać do okna, żebyście 
obejrzeli to razem."

(S. King)

Zdjęcia: Robert Ignaciak Photography

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

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

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


https://www.solbet.pl/
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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

Praktyczny i nowoczesny

79,48

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

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

MALUTKI 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Bezpieczna przystań

90,25

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=malutki_2


28PROJEKTY DOMÓW NASZE REALIZACJE

MALUTKI 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&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=2-2021&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&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=2-2021&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=malutki_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
 GOLD posiada
 dodatkowo efekty
 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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2,3
m² 3,1

m²

4,9
m²

3,8
m²

7,5
m²3,6

m²

13,0 m²

7,2 m²

12,0 m²

18,0 m²

13,7 m²

34,1 m²

36,2 m²

11,7 m²

16,85

18
,6

5

AMBROZJA

arch. Tomasz Sobieszuk

Ponadczasowy styl

137
34,1
garaż

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

"Nie możesz kochać domu, który nie 
ma swego oblicza i w którym kroki są 

pozbawione sensu."
(Antoine de Saint-Exupéry)

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

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

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

"Nasza miłość zaczyna się we własnym 
domu i niemal zawsze kończy się tam, 

gdzie się zaczęła."
(Adam Smith)

Zdjęcia: Anna Rygielska Fotografia 

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

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

"Każdy z nas ma dwa domy - jeden 
konkretny, umiejscowiony w czasie 

i w przestrzeni: drugi - nieskończony, 
bez adresu, bez szans na uwiecznienie 

w architektonicznych planach."
(Olga Tokarczyk)

Zdjęcia: Anna Rygielska Fotografia 

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

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


https://www.ruukki.com/pol/dachy/produkty/pokrycia-dachowe/classic-m-produkty/ruukki-classic-m?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=classic&utm_term=022021
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3,13 m² 2,11
m²

8,92
m²

3,87
m²

3,53
m²

12,77 m²

11,48 m²

35,83 m²

6,79 m²

14,11 m²

5,76 m²

12,47 m²

12,43 m²

12,35 m²

7,15 m²

33,72 m²

5,78
m²

16,85

21
,9

5

AMBROZJA 3

arch. Tomasz Sobieszuk

Komfortowa i piękna 

158,48

33,72
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

"Życie nie jest niczym 
więcej niż podróżą do domu,
 wędrówką w letnim słońcu."

(Philip Huff)

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3
"Człowiek wędruje po świecie 

w poszukiwaniu tego, czego mu trzeba 
i wraca do domu, by tutaj to znaleźć."

(George Moore)

Zdjęcia: Błażej Pszczółkowski Flash Group 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

Zdjęcia: Anna Rygielska Fotografia 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
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AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=ambrozja_3


SPRAWDŹ >>SPRAWDŹ >>

https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm-e-katalog
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3,85 m²

3,66 m²

10,20 m²

2,17
m²

8,11 m²

7,91 m²

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

BEZ

arch. Tomasz Sobieszuk

Urok tradycji

85,9

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


76PROJEKTY DOMÓW NASZE REALIZACJE

BEZ

"Prostota 
jest szczytem 

wyrafinowania."
(Leonardo da Vinci)

Zdjęcia: Michał Sumeradzki

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


https://www.foveotech.pl/produkty/farby-fasadowe/
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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

Harmonijna symetria

85,95

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

"Dom to 
zamieszkujący go ludzie,

a nie tylko budynek."
(Jonathan Caroll)

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


Wybierz dachówkę CREATON          

Postaw na design i funkcjonalność
 klasyczna 

elegancja

 nowoczesny 

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

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

Najbogatsza gama dachówek  
ceramicznych i cementowych

Najdłuższa na rynku gwarancja  
do 50 lat dla modeli ceramicznych*

Szlachetne powierzchnie
odporne na UV oraz zmiany temperatury 

Funkcjonalny system dachowy
dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów

Więcej rozwiązań dachowych na www.creaton.pl

https://www.creaton.pl/?utm_source=domywstylu.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=domywstylu.pl_09.2020_banner_bezplatny_katalog
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10,24 m²

11,51 m²
12,98 m²

13,60 m²

15,73 m²

4,08
m²

5,61
m²

3,29
m²

3,08
m²

6,23
m²

6,66
m²

1,22
m²

1,91
m² 5,03 m²

32,03 m²

8,23 m²

21,38 m²

10,59
m²

2,18
m²

4,50
m²

9,17

15
,4

7

AMARYLIS 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Kameralne piękno

148,05

32,03
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=amarylis_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=amarylis_2
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AMARYLIS 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=amarylis_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=amarylis_2
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AMARYLIS 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=amarylis_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=amarylis_2


https://www.wolfhaus.pl/
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9,00 m²

5,98 m²

8,20 m²

35,13 m²

13,29 m²

4,12 m²

13,22 m²

13,89 m²

14,09 m²

7,12 m²

39,71 m²

6,63 m² 4,07 m²

8,86
m²

4,01
m²3,27

m²

2,06
m²

17,04

19
,6

4

CYTRUS 4

arch. Maciej Matłowski

Funkcjonalność i przestrzeń

152,94

39,71
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=cytrus_4
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CYTRUS 4

"Cudowność domu polega nie na tym, że zapewnia schronienie, 
ogrzewa, czy daje poczucie własności, ale na tym, że powoli 
gromadzi w nas zasoby słodyczy."

(Antoine de Saint-Exupéry)

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=cytrus_4
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CYTRUS 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=cytrus_4


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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15,94 m²12,58 m²
15,14 m²

16,37 m²

3,24 m² 9,17 m²

3,32 m²

13,01 m²

29,73 m²

9,01 m² 5,54 m²

18,83 m²

13,68 m²
1,91
m²

4,44
m²

1,42

12,47

10
,7

9

METEOR 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Słoneczne wnętrza

154,5
18,83
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-meteor_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=meteor_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-meteor_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=meteor_2
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METEOR 2

Zdjęcia: Beniamin Mirek www.studiolighthouse.pl

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-meteor_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=meteor_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-meteor_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=meteor_2
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METEOR 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-meteor_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=meteor_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-meteor_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=meteor_2
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12,4 m²

16,8 m²

13,5 m²

8,1 m²

6,6 m²

15,0 m²

4,5 m²

13,1
m²

antresola

4,1
m²

16,6
m²

3,0
m²1,3

m²

6,5 m²

20,6 m²

32,3 m²

13,2 m²

13,5 m²

12,05

15
,2

5

ORBITA

arch. Maciej Matłowski

Dom z charakterem

180,5
20,6
garaż

"Dom jest tam,
gdzie tańczysz z innymi,
a taniec to życie"
(S. King)

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

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

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


https://dom.aluprof.eu/
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4,0 m²

14,7 m²

33,0 m²

10,5 m² 35,8 m²

19,7 m²

15,0 m²
12,3 m²

2,5
m²

2,5
m²

1,6
m²

19,45

13
,0

5

19,5 m² 15,7 m²

15,4 m²
5,3 m²

10,5 m²

12,7 m²

12,4 m²

6,3 m²
19,9 m²

5,1
m²

ALLEGRO 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Nietuzinkowa elegancja

241,4
33
garaż

"Życie jest podróżą, która 
prowadzi do domu."

(Hermann Melville)

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-allegro_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=allegro_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-allegro_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=allegro_2


124PROJEKTY DOMÓW NASZE REALIZACJE

ALLEGRO 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-allegro_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=allegro_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-allegro_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=allegro_2
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ALLEGRO 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-allegro_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=allegro_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-allegro_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2-2021&utm_content=allegro_2
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EKSPERT 
radzi mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk

Product Manager SOLBET

Często inwestorzy pytają się czym można ocieplić ściany 
z  betonu komórkowego. Skoro jest to materiał o  dużej paro 
przepuszczalności, czy jest dozwolone ocieplanie styropianem, 
czy to powinna być tylko wełna mineralna?

Ściany z  betonu komórkowego można ocieplić w  dowolny  
sposób. W  nowych warunkach są wymagania, by ściany 
zewnętrzne stykające się z  pomieszczeniami o  temperaturze 
wewnętrznej nie niższej niż 16o  C powinny być o współczynniku 
przenikania ciepła U  C (max) = 0,20 W/m²K. To oznacza,  
że przy średniej jakości wełnie mineralnej lub styropianie, 
mury z  bloczków z  ABK 24 cm, o  klasie gęstości 500 powinny 
być ocieplone 11 cm warstwą ocieplenia, natomiast mury 
z bloczków 24 cm o klasie gęstości 600 powinny być ocieplone 
12 cm warstwą ocieplenia.

Przy sprawdzeniu wykraplania się pary wodnej w przegrodzie 
przy takich grubościach ocieplenia, punkt rosy występuje 
w warstwie ocieplenia. Oznacza to, że przy takich grubościach 
termoizolacji (i  grubszych) nie ma znaczenia, czy mury będą 
ocieplone styropianem czy wełną mineralną. Efekt osiągnięty 
w obu przypadkach, w kontekście uzyskanego współczynnika 

przenikania ciepła będzie podobny – bardzo dobrze ocieplone 
ściany. 

W obu przypadkach należy zadbać o to, by ocieplając zastosować 
kompletny system ocieplenia. Do ocieplenia styropianem 
proponuję zastosować system ocieplenia SOLBET Termo.  
To zapewnia, że wszystkie elementy systemu będą do 
siebie dopasowane. W  obu rodzajach ocieplenia jest ważne 
bardzo dobre połączenie termoizolacji z  podłożem - murem, 
wykonanie warstwy zbrojonej oraz zastosowanie 
odpowiedniego tynku jako warstwy zabezpieczającej przed 
wpływami atmosferycznymi. W  przypadku wełny mineralnej 
wszystkie komponenty powinny być dopasowane również 
pod względem dyfuzyjności, ponieważ przy ociepleniu 
wełną istotną kwestią jest to, by ocieplone ściany były paro 
przepuszczalne.

Reasumując – mury z  ABK można ocieplić zarówno  
styropianem jak i  wełną mineralną. Projektant powinien 
przyjąć odpowiedni system termoizolacji, prawidłowy pod 
względem fizyki budowli i jeśli trzeba, również pod względem 
pożarowym.

Czym ocieplać ściany z autoklawizowanego betonu 
komórkowego (ABK) styropianem, czy wełną?

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
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WIĘCEJ INFORMACJIKrzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

Panele dobrze imitujące drewniane deski 
doskonale pasują do nowoczesnych budynków 
jednorodzinnych, nadając im wyjątkowego 
charakteru. Elewacja pełni rolę nie tylko 
ochronną, ale jest również wizytówką budynku. 
Zanim znajdziemy się we wnętrzu domu - widzimy 
elewację, która powinna pasować nie tylko do 
otoczenia, ale przede wszystkim do charakteru 
domowników. Jak osiągnąć wyjątkowy efekt?

Wymarzony kolory elewacji wraz z  dodatkami, np. w  postaci 
systemu dekoracyjnego TO-DECOR, czyli paneli imitujących 
drewniane deski, uwydatnią walory architektoniczne budynku, 
nadadzą nowoczesnego looku, jak również będą harmonijnie 
współgrać z  otoczeniem. Ale zanim przejdziemy do koloru, 
warto pamiętać, o  odpowiednim tynku, który dzięki swoją 
właściwościom zapewni warstwę ochronny elewacji. 

Najczęściej wybieranymi tynkami z  oferty naszego partnera - 
firmy Termo Organika - ze względu na swoje właściwości, są 
tynki silikonowe. Jakie mają właściwości? To m.in. wyjątkowa 
odporność na warunki atmosferyczne oraz korozję biologiczną, 

zwiększona odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu 
kolory niepodatne są na blaknięcie. Dodatkowo tynki silikonowe 
dzięki lepszym właściwościom mechanicznym i  większej 
elastyczności od tynku mineralnego, może być stosowany także 
na podłożach niemineralnych. Najbardziej zaawansowanym 
technologicznie tynkiem silikonowym jest wersja TERMONIUM. 
Jeśli chodzi o  kolor, tutaj sprawa jest dość prosta! Jesteśmy 
w  stanie wykonać tynk w  bardzo szerokiej palecie około 1500 
barw.  

Kolor elewacji ma przede wszystkim podkreślić walory 
architektoniczne budynku i trafić w gust właścicieli domu. Jakie 
kolory są w  ostatnich latach najczęściej wybierane? To przede 
wszystkim różne odcienie bieli z  palety Termo Organika np. 
WH-001, najczęściej w połączeniu z szarością TO-GY003, ale to 
także kolory beżowe, takie jak latte, czy piaskowe, które z kolei 
nie tylko optycznie powiększają budynek, ale także doskonale 
zgrywają się z  systemem dekoracyjnym TO-DECOR, który jest 
dostępny w aż 14 kolorach. 

A to wszystko na wyciągnięcie ręki, znajduje się w asortymencie 
naszego partnera, największego producenta styropianu 
i  kompletnego systemu ociepleń w  Polsce, firmy Termo 
Organika.

Wyjątkowa elewacja z systemem dekoracyjnym
TO-DECOR od Termo Organiki

CYTRUS 5

EKSPERT RADZI

https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
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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? 
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WIĘCEJ INFORMACJIAnna Szymaszek 
Specjalista ds. PR Produktowego / Product PR Specialist 

Projektując dom skupiamy się przede wszystkim na samej 
bryle budynku, układzie i wielkości pomieszczeń oraz wystroju 
wnętrz. Kwestię zewnętrznego wyglądu domu często spychamy 
na sam koniec. Jednak odpowiedni dobór koloru elewacji jest 
tak samo ważny, jak projekt budynku i  aranżacja wnętrza, 
ponieważ wpływa na wartość estetyczną domu. To również 
wyjątkowe medium komunikacyjne, które wiele mówi o  jego 
mieszkańcach. 

Jak wybrać kolor elewacji?
Twój dom to trójwymiarowy obraz, którego poszczególne 
płaszczyzny należy pokryć kolorem. Szukając odpowiedniej 
barwy elewacji, dobrze jest poznać aktualne trendy. Należy 
się również kierować m.in. wielkością i  stylem budynku, 
materiałem, z  którego został wykonany czy kolorystyką 
dominującą w sąsiedztwie. 

Anna Szymaszek, ekspert FOVEO TECH:
„Trwała, estetyczna elewacja zdobi i  chroni dom, stanowiąc  
jego prawdziwą wizytówkę. Do wykończenia ścian 
zewnętrznych budynku możemy wykorzystać wysokiej jakości 
tynki i  farby fasadowe z  oferty FOVEO TECH. Bogata gama  
318 dostępnych kolorów pozwala na wybór dopasowanej do 
naszych oczekiwań barwy i  uzyskanie modnych zestawień 
w  odcieniach szarości, żółcieni, pomarańczy, czerwieni, 
fioletów i  błękitów. Gdy przed pomalowaniem całej elewacji, 
chcemy najpierw sprawdzić, jak wybrany przez nas kolor 
będzie prezentował się na ścianie, dobrym rozwiązaniem jest 
zakup próbki w  postaci małej puszki (pojemność 0,9l) Farby 

Silikonowej FN 30 FOVEO TECH w  pożądanej kolorystyce.  
Dzięki temu zyskamy komfort, pewność i  zadowolenie 
z dokonania właściwego wyboru”.

Modne i praktyczne kolory elewacji 

Barwy neutralne.
Jasne neutralne kolory nie wychodzą z  mody. Szarości, 
biele, żółcienie i  beże - to odcienie uniwersalne. Podkreślają 
architekturę budynku oraz harmonijnie współgrają z kolorami 
natury.

Miękkie pastele
Subtelność i  nienachalność pasteli to ich niezaprzeczalne 
zalety. Delikatne, rozbielone kolory idealnie dopełnią domy 
w  stylu shabby chic czy country. Rozbielone kolory, po które 
Polacy sięgają najchętniej, to: jasna żółć, pistacja, blady róż, 
błękit oraz lawenda.

Mocne kolory
Niezwykle modne są również intensywne barwy, takie jak 
pomarańcz, turkus, a nawet czerwień. Śmiałe i ekstrawaganckie 
odcienie idealnie wpisują się w  koncepcję nowoczesnych, 
minimalistycznych brył budynków, zwłaszcza tych  
stojących na uboczu. Warto jednak pamiętać, że mocny kolor 
elewacji warto zastosować jedynie na fragmencie budynku, 
by podkreślić jego bryłę lub wyróżnić detal czy funkcjonalny 
element.

Modne kolory elewacji
domów jednorodzinnych
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Dachówka TITANIA  
aluminiowa podstawowa

Hak do bala 
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aluminiowa

Rury śniegowe 
ze wspornikiem

Dachówka TITANIA  
ceramiczna połaciowa

Nosek  
śniegowy

 

 136PROJEKTY DOMÓW NASZE REALIZACJE

WIĘCEJ INFORMACJISławomir Kacik
Doradca Handlowo-Techniczny CREATON Polska

Jednym z  najważniejszych rozwiązań funkcjonalnych 
podczas zimowej aury jest system przeciwśniegowy. 
Wysokiej jakości zabezpieczenia marki CREATON 
skutecznie i  trwale chronią rynny oraz strefy przy 
dachu przed gwałtownym zsuwaniem się śniegu i lodu 
z  połaci. Zamontowane w  odpowiednich miejscach 
zapewnią nam bezpieczne przemieszczanie ciągami 
komunikacyjnymi wokół domu, zmniejszą ryzyko 
uszkodzenia samochodu czy zniszczenia roślin.

Marka CREATON proponuje dla każdego ze swoich modeli 
ceramicznych dedykowany system, w  skład którego wchodzą: 
drabinki śniegowe, rury śniegowe, bale przeciwśnieżne 
i  noski. Wszystkie moduły wykonane są z  wysokiej jakości 
duraluminium lub stali, co gwarantuje pełną funkcjonalność 
dachu i  trwałość, także przy dużych obciążeniach śniegiem. 

Rozwiązania montowane są na aluminiowej podstawie, która 
jest komplementarna z  dachówką ceramiczną. Wyjątkiem są 
noski, które instaluje się na ceramicznej dachówce połaciowej.
 
Wszystkie elementy dostępne są w  kolorze odpowiadającym 
barwie dachówki podstawowej, co zapewnia harmonijny 
styl i  jednolity odcień całego dachu. Odporność na działanie 
warunków atmosferycznych i  starzenie systemu CREATON 
sprawia, że nie jest wymagane stosowanie żadnych zabiegów 
konserwacyjnych. 

Wykorzystanie oryginalnych, kompatybilnych ze sobą 
rozwiązań CREATON jest ważne zarówno przy wykonaniu 
nowego, jak i  remoncie lub wymianie pokrycia dachowego. 
Skorzystanie z oferty CREATON da nam pewność, że wszystkie 
elementy będą dopasowane pod względem funkcjonalnym, 
estetycznym i umożliwią wykonawcom łatwy montaż.

System dachowy CREATON zapewniający 
bezpieczeństwo zimą
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WIĘCEJ INFORMACJI

„Dobry plan to połowa sukcesu” – to zdanie w  szczególności 
ma znaczenie dla Inwestorów, którzy planując  budowę 
domu prefabrykowanego mogą aktywnie brać udział w  jego 
projektowaniu.

Marzenie o  własnym domu jest celem wielu ludzi i  związane 
jest przeważnie z  zamiarem spędzenia w  nim większej części 
swojego życia. Dom prefabrykowany to już od dawna nie 
jest tylko gotowy produkt z  półki. Klienci WOLF Haus mają 
możliwość zaprojektowania i  zrealizowania domu według 
swoich upodobań, co sobie bardzo cenią. Możliwości i opcji jest 
więcej niż kiedykolwiek. 

Naszym zdaniem, Inwestorzy powinni mieć plan i wyobrażenie 
jak ich dom ma wyglądać wewnątrz i  na zewnątrz kilkanaście 
tygodni przed terminem montażu ich domu prefabrykowanego. 
Pomoże to nie tylko projektantom czy architektom, ale pozwoli 
samym Inwestorom aktywnie wziąć udział w  planowaniu, 
doprecyzować szczegóły i co wynika z naszego doświadczenia 
często zweryfikować zagadnienia, których nie przewidzieli. 

Zgodnie z jedną z potwierdzonych tez, człowiek i jego upodobania 
zmienia się co siedem lat. Drewniany dom prefabrykowany WOLF 
Haus oferuje mieszkańcom swobodę konfiguracji swojego domu 

i przestrzeni. Zalecamy naszym Klientom nie przywiązywać się 
kurczowo do funkcjonalności pewnych pomieszczeń (sypialnia, 
biuro, pokój dziecinny) tak aby w  przyszłości mieć możliwość 
swobodnej zmiany.  

CZEKAMY NA CIEBIE
Weź udział w produkcji i montażu własnego domu. Jak to zrobić? 
Wizyta w  Centrum Inwestorskim w  Siemianowicach Śląskich 
oferuje możliwość zajrzenia za kulisy innowacyjnej produkcji. 
To prosty sposób, aby przekonać się jak solidnie tworzymy nasze 
domy. W biurach regionalnych, zlokalizowanych w całej Polsce, 
możesz zapoznać się z naszą technologią i uzyskać odpowiedź 
na wszystkie nurtujące Cię pytania.

WOLF Haus cyklicznie organizuje Dni Otwarte na swoich 
budowach. Jeden rzut oka z bliska wystarczy, aby przekonać się, 
jak szybko i  precyzyjnie urzeczywistniamy marzenia naszych 
Klientów.

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

Zaplanuj swój dom

Aleksander Filla
Dyrektor działu domów gotowych WOLF System
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WIĘCEJ INFORMACJIMarcin Walos
Doradca Techniczny w firmie Viessmann sp. z o.o.

Vitocal 200-A  to pompa ciepła typu monoblok o  mocy 
grzewczej od 5,7 do 14,7 kW, przeznaczona do ogrzewania 
i  chłodzenia budynku. W  tym celu wykorzystuje bezpłatną 
energię zakumulowaną w powietrzu. Urządzenie w wykonaniu 
monoblokowym składa się z  jednostki wewnętrznej 
i zewnętrznej, które łączy się przewodami wodnymi. 

Cały układ chłodniczy znajduje się w jednostce montowanej na 
zewnątrz budynku. Gaz jest w  niej hermetycznie zamknięty, 
a  z  jednostki wyprowadzane są jedynie przewody napełniane 
wodą. Dzięki temu do montażu monoblokowej pompy ciepła 
Vitocal 200-A  instalator nie musi posiadać uprawnień 
chłodniczych (tzw. uprawnień f-gazowych). 

Urządzenie nie wymaga również wykonywania corocznej 
kontroli szczelności układu chłodniczego. Konserwacja pompy 
ciepła ogranicza się do prac analogicznych, jak w  przypadku 
tradycyjnych instalacji grzewczych. 

Powietrzna pompa ciepła Vitocal 200-A dostępna jest w wersji 
do ogrzewania lub do ogrzewania i  chłodzenia budynku. 
Charakteryzuje się klasa efektywności energetycznej A++ oraz 
wysokim współczynnikiem efektywności COP do 5,0 (A7/W35), 
co zapewnia niskie koszty eksploatacji urządzenia. 

Pompę ciepła wyróżnia także szczególnie cicha praca, dzięki 
czemu może być stosowana m.in. w  gęsto zabudowanych 
obszarach, np. na osiedlach domów szeregowych.

Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 200-A  może stanowić 
jedyne źródło ciepła w domu lub współpracować z  istniejącym 
urządzeniem grzewczym, dzięki czemu sprawdzi się także przy 
modernizacji instalacji grzewczej. 

Pompa ciepła może być także zasilana prądem solarnym 
z instalacji fotowoltaicznej, co zapewnia jej w 100% ekologiczną 
pracę.

Ekonomiczne ogrzewanie
z monoblokową pompą ciepła Vitocal 200-A
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Bożena Ryszka
Dyrektor Marketingu i PR Aluprof SA

Duże przeszklenia na dobre wpisały się w  nowoczesny 
wygląd elewacji nie tylko biurowców czy hoteli, ale przede 
wszystkim domów jednorodzinnych. Pozwalają na uzyskanie 
panoramicznego widoku, dają także poczucie niczym 
nieograniczonej przestrzeni. 

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE bazuje 
na wąskich profilach. Wąskie ramy ukryte są w  ścianach, 
podłodze i  suficie. Mamy tu też całkowicie zlicowane skrzydła 
z profilem ościeżnicy po bokach. Widoczna szerokość połączenia 
skrzydeł drzwi to zaledwie 25 mm. Całość stanowi niemal 
jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału.

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

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

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą

MB-SKYLINE

WIĘCEJ INFORMACJI

Dom z widokiem na komfort
– zalety dużych przeszkleń
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