PROJEKTY

DOMÓW

NOWOCZESNE
STODOŁY

Skandynawski
minimalizm

Wszystkie projekty

DOMYwStylu są zgodne
z europejskimi normami

(PN-EN) oraz warunkami
technicznymi WT 2021.

Każdy projekt DOMYwStylu,
który trafia do Inwestora,

posiada część konstrukcyjną
opracowaną zgodnie
z obowiązującymi

Eurokodami oraz spełnia
założenia WT 2021.
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PLATAN

Inspirowany pięknem natury
arch. Tomasz Sobieszuk

174,53

15,51

15,31

40,76 m²

11,97 m²
20,42
m²

2,01
m²

12,08 m²

1,66 m²

4,11
m²

5,51
m²

4,21
m²
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Projekt domu PLATAN

jest wspaniałą propozycją

dla 4-5-osobowej rodziny,
która doceni duże

nowoczesne przestrzenie.

Od zewnątrz dom wyraźnie
nawiązuje do natury,

nie tylko swoimi okazałymi
gabarytami, ale także

sposobem wykończenia
elewacji, którą tworzą

liczne drewniane panele

w głębokim, naturalnym
odcieniu.
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Projekt domu

PLATAN zachwyci
osoby kochające

piękne duże wnętrza,
które charakteryzują
się dużymi

przeszkleniami,

łączącymi wnętrze
z otaczającym do
krajobrazem.
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Jednym z głównych
atutów projektu
PLATAN jest

przestronny salon

o powierzchni 40 m²,
którego naturalnym
przedłużeniem jest
zadaszony taras.
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JUSTA 2

Dom z charakterem
arch. Maciej Matłowski

160,9
garaż

36,7

13,90

6,89
m²

11,32
m²

6,46 m²

7,45
m²
27,17 m²

16,60

8,37
m²

1,93
m²
6,43 m²

15,45 m²

1,10
m²

2,39
m²

36,70 m²
5,44 m²

20,32 m²
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JUSTA 2 to dom

o nowoczesnej formie
i funkcjonalnych,

przestronnych wnętrzach.
Zachwyca wyrafinowaną

stylistyką, dużą powierzchnią
użytkową i niesamowitym

zielonym tarasem na dachu.
Z pewnością spodoba się
osobom preferującym

nietuzinkowe rozwiązania
architektoniczne.
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Atutem projektu

JUSTA 2 jest duży,
narożny salon,

który wyróżnia
się wysokimi

przeszkleniami.

W letnie miesiące

przestrzeń dzienną
można dodatkowo
powiększyć

o zadaszony taras.
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Myśl: Ciepło

Myśl: Ciepło

Tomasz Kuchar
& Termo Organika

NUMER 1
W POLSCE

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

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ!
STYROPIAN • TYNKI • FARBY • KLEJE

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

NIEZAWODNOŚĆ

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to zestaw elementów potrzebnych do wykonania

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

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.

EFEKTYWNOŚĆ

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.

RÓŻNORODNOŚĆ

TYNKI
Odporne na
działanie warunków
atmosferycznych
i promieniowanie UV.
Tynk silikonowy
GOLD posiada
dodatkowo efekty

SIATKI

KLEJE

samoczyszczenia

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

JAKOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

EFEKT

CZAS
Dowiedz się więcej na www.termoorganika.pl

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

GRUNTY
Służą do przygotowania
i wzmocnienia powierzchni

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

STYROPIANY
Dedykowane
szczególnie dla domów
pasywnych
i energooszczędnych

POGODNY 2
Naturalnie piękny
arch. Tomasz Sobieszuk

150,35
garaż

23,46

17,72

8,38

5,92 m²

23,46 m²

31,82 m²
11,86 m²

13,67m²

2,39
m²

3,90
m²

4,76
m²
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Projekt ten charakteryzuje
się prostą formą

architektoniczną budynku

i drewnianą elewacją pięknie
współgrającą z dachem
pokrytym antracytową
blachą. Z zewnątrz

POGODNY 2 kusi licznymi
przeszkleniami od strony
salonu, przestrzennym
tarasem wyłożonym

drewnianymi panelami oraz
rozległym balkonem na
poddaszu.
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JEMIOŁA 3

Przestrzenna i nowoczesna
arch. Tomasz Sobieszuk

141,98
garaż

18,99

20,40

4,63
m²

5,83
m²

34,27 m²

18,99 m²

9,05

13,93 m²

6,04 m²
7,43
m²

2,60
m²

8,09 m²

7,64 m²
1,48
m²

11,82 m²

11,74 m²

4,84
m²

5,66
m²

PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNE STODOŁY

36

Tradycyjna bryła wykończona
naturalnymi materiałami

stała się punktem wyjścia do
stworzenia minimalistycznej
architektury budynku
wykorzystującej

współczesne rozwiązania
techniczne. Poddasze
w projekcie zostało

przeznaczone do własnej
aranżacji i wyposażone

w atrakcyjną antresolę nad

salonem. Liczne przeszklenia
dodatkowo powiększają

rozległą przestrzeń dzienną.
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Strefa dzienna

zlokalizowana

w centralnej części

domu stanowi jego
serce. Otwarta

przestrzeń oraz

duże przeszklenia

zapewniają dostęp
do naturalnego
światła oraz

nadają poczucie
przestronności.
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Taras zlokalizowany
od strony

ogrodu stanowi

niejako naturalne
przedłużenie

salonu, a duże

wygodne wyjście

na ogród pozwala

korzystać z uroków
przebywania bliżej
natury.
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SPRAWDŹ >>

MALUTKI 2

Praktyczny i nowoczesny
arch. Tomasz Sobieszuk

90,25

2,03
m²
8,39
m²

3,69 m²
24,92 m²

2,72
m²

3,09
m²

1,68
m²
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MALUTKI 2 jest projektem
domu z użytkowym

poddaszem. Urzeka swoją
wyrazistą stylistyką.

Zdecydowanie wpisuje się
on w nurt nowoczesnej
architektury. Całkowita

powierzchnia użytkowa

domu wcale nie jest mała,

jak sugeruje nazwa projektu.
Dom zapewni pełen

komfort użytkowania dla
3-4-osobowej rodziny.
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WERANDA 3

Piękno różnorodności
arch. Tomasz Sobieszuk

106,31

11,61

4,66
m²

8,33

7,70
m²
40,50 m²

4,27
m²

3,20
m²

3,75
m²

6,18
m²
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Już na pierwszy rzut oka
WERANDA 3 przyciąga
wzrok swoją bogato

zdobioną elewacją i pięknymi
detalami. Program

funkcjonalny został starannie
przemyślany. Składa się on
z 3 stref użytkowych, które

idealnie ze sobą współgrają.
Na uwagę zasługuje bardzo

przestrzenna część dzienna.
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JEMIOŁA 4

Oryginalne detale
arch. Tomasz Sobieszuk

125,55
garaż

21,81

21,98

4,15
m²

9,38

5,84
m²

38,20 m²

3,28 m²

7,42 m²
12,56 m²

13,65 m²

3,54
m²

15,20 m²
1,84
m²
3,80
m²

3,94
m²

21,81 m²

12,14 m²
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W projekcie w spójny

sposób połączono prostotę
z odważnymi dodatkami.
JEMIOŁA 4 od frontu

prezentuje się bardzo

skromnie i w wyraźny
sposób nawiązuje do

domów w stylu nowoczesnej
stodoły. Ekstrawagancji
całej koncepcji dodają

przeszklenia od strony

tarasu. Dzięki nim wnętrze
domu będzie doskonale
doświetlone.
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BOGATKA

Oryginalna prostota
arch. Maciej Matłowski

130,64

10,03

9,30 m²

9,73

27,51 m²

10,03 m²
3,53
m²
13,62 m²

4,34
m²
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Dom zwraca uwagę swoją
prostą, a jednocześnie

oryginalną formą bryły,
której elementem

charakterystycznym

są liczne przeszklenia

o oryginalnych rozmiarach

i kształtach. Minimalistyczny
wygląd budynku podkreśla
dwuspadowy dach bez

okapów, przykryty blachą
na rąbek. Nowoczesnego

charakteru dodają drewniane
panele elewacyjne i duże

przeszklenia, a zwłaszcza

skośne okna biegnące przez
całą wysokość parteru.
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POGODNY

Wyrafinowany i elegancki
arch. Tomasz Sobieszuk

137,62
garaż

23,36

16,67

8,29

5,90
m²

23,36 m²

27,21 m²
11,79 m²

10,94 m²

2,37
m²

3,88
m²

4,72
m²
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POGODNY to projekt domu
z użytkowym poddaszem
o nowoczesnej formie
bryły i funkcjonalnym

programie wewnętrznym.
Wygląd, nawiązujący do

stylu nowoczesnej stodoły,

podkreśla dach bez okapów
oraz sposób aranżacji

elewacji. Zarówno dach, jak
i większość ścian budynku

wykończono blachą na rąbek
w kolorze antracytowym,

który efektownie kontrastuje
z drewnianymi panelami.

Atrakcyjnym dopełnieniem
całości są liczne
przeszklenia.
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MALUTKI 4

Subtelny i funkcjonalny
arch. Tomasz Sobieszuk

109,98
garaż

32,8

13,81

11,16 m²
1,12
m²

18,60 m²

12,26

32,80 m²

2,39
m²

5,28
m²

4,68
m²

3,56 m²

8,95 m²
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Kompaktowy dom

z dwu stanowiskowym
garażem, który będzie

idealny dla 3-4-osobowej
rodziny. Zachwyca

swoimi wyrazistymi,

geometrycznymi kształtami,
typowymi dla całej kolekcji.
Elewację zdobią oryginalne
przeszklenia na poddaszu

oraz wysokie okna tarasowe.
Finezji i lekkości dodaje

jasnoszara blacha na rąbek
okrywająca bez okapowy
dach i elewację.
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WAKACYJNY
Symfonia z naturą
arch. Tomasz Sobieszuk

75,84

7,93

9,21 m²

13,03

9,21 m²

39,30 m²

8,88 m²

3,50
m²
5,75 m²
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Prosta bryła zbudowana
na planie prostokąta,

zwieńczona dwuspadowym
dachem i minimalna ilość

środków dekoracyjnych to

typowe cechy współczesnej
architektury. Ogromnym
atutem projektu jest

niesamowicie przestrzenny
salon z imponującymi
przeszkleniami, które

sprawiają, że krajobraz staje
się częścią wnętrza.
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Wybierz dachówkę CREATON

Postaw na design i funkcjonalność
klasyczna

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

Funkcjonalny system dachowy
dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów

LE •

K

E •

H

NI

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

WIERZC
PO

minimalizm

DE

RY •
LO

nowoczesny

O

O

M

elegancja

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

Szlachetne powierzchnie
odporne na UV oraz zmiany temperatury

Najbogatsza gama dachówek
ceramicznych i cementowych

Najdłuższa na rynku gwarancja
do 50 lat dla modeli ceramicznych*

Więcej rozwiązań dachowych na www.creaton.pl

JUSTA 3

Atrakcyjna i minimalistyczna
arch. Maciej Matłowski

160,9
garaż

36,7

13,90

6,89
m²

11,32
m²

6,46 m²

7,45
m²
27,17 m²

16,60

8,37
m²

1,93
m²
6,43 m²

15,45 m²

1,10
m²

2,39
m²

36,70 m²
5,44 m²

20,32 m²
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Projekt domu JUSTA 3 to

perełka architektoniczna,
wyróżniająca się wysoką

estetyką i nieszablonową

formą z dużym tarasem na
poddaszu. Projekt łączy

w sobie cenione elementy

tradycyjnego budownictwa
ze współczesnymi
rozwiązaniami

architektonicznymi. Jednym
z nich są duże przeszklenia,
które z jednej strony

podnoszą, atrakcyjność
domu, a z drugiej - są

niezwykle funkcjonalne,
ponieważ doskonale

doświetlają pomieszczenia.
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CYTRUS 3

Prostolinijna uroda
arch. Maciej Matłowski

137,18
garaż

21,95

13,94

3,27
m²

3,78
m²

14,34 m²

7,23 m²

13,47 m²

4,46 m²
8,93
m²
19,64

5,98 m²

12,82 m²

26,71 m²
10,36 m²

5,59 m²
1,93
m²

21,95 m²

11,71 m²
6,57 m²
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Mimo surowej,

minimalistycznej aranżacji
zewnętrznej, dom jest

bardzo przytulny i oferuje
komfortowy program

użytkowy, który uszczęśliwi
inwestorów ceniących

sobie komfort posiadania
wszystkich pomieszczeń

na jednym poziomie. Jasny
tynk i kontrastujące z nim

drewniane panele elewacyjne
kreują bardzo estetyczną

kompozycję, a uzupełnia ją
pokrycie dachu w postaci
jasnoszarej blachy.
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DENAR

Wymowna prostota
arch. Maciej Matłowski

160,4
garaż

32,66

17,19

11,88 m²

33,54 m²

7,49 m²

11,72

32,66 m²
17,47 m²

4,58 m²

3,69
m²

14,62 m²
3,68
m²
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DENAR to oryginalny

projekt domu zwracający
uwagę efektownym

wykończeniem elewacji.
Prosta bryła budynku
została ujednolicona

poprzez wykończenie

ciemną cegłą klinkierową
ścian zewnętrznych oraz
zastosowanie dachówki
pasującej odcieniem

do elewacji. Rezygnacja
z okapów i gzymsów

dodatkowo podkreśla

minimalistyczny charakter
budynku.
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CYTRUS

Estetyczna prostota
arch. Maciej Matłowski

136,11

13,64
5,30 m²

12,44 m²

5,82 m²

13,08 m²

15,94

11,42 m²
8,58
m²
13,05 m²
1,67
m²
36,56 m²
9,97 m²

6,85 m²

5,37
m²

6,88 m²
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CYTRUS to wyjątkowy

projekt domu parterowego,
który łączy w sobie

nowoczesną estetykę,
funkcjonalny układ

pomieszczeń i tradycyjny
kształt stodoły

z wyeksponowaną w stronę
ogrodu strefą dzienną

z tarasem. Pomieszczenia
mieszkalne zostały

zlokalizowane na jednym

poziomie, co stanowi duży
atut dla osób unikających
barier komunikacyjnych
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PROMYK

Słoneczne wnętrza
arch. Maciej Matłowski

151,84

12,13

11,88 m²

7,49 m²

9,73

24,50 m²
17,47 m²

11,57 m²

2,86
m²

4,58
m²

3,69
m²
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PROMYK to interesujący
projekt domu

z użytkowym poddaszem,
który charakteryzuje
się nowoczesnym

wykończeniem elewacji
oraz funkcjonalnym

układem wewnętrznym.
Prosta i zwarta bryła
budynku zyskała

nowoczesny charakter dzięki
licznym przeszkleniom

doświetlającym wnętrza.
Drewniana szalówka

idealnie współgra z białym
tynkiem, szarą stolarką
oraz dwuspadowym,

bezokapowym dachem

pokrytym blachą na rąbek.
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DAKTYL

Przytulny i bezpieczny
arch. Tomasz Sobieszuk

132,71

14,18

8,23

5,39
m²

4,17
m²

3,55
m²

27,21 m²
11,91 m²

10,96 m²

2,4
m²

3,68
m²

10,09
m²
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DAKTYL, z pozoru

minimalistyczny i prosty,

kryje w sobie funkcjonalne,
przestrzenne wnętrza
i zapewni swoim

mieszkańcom wszystko,

co potrzebne do szczęścia.
Ten projekt z kategorii
domów z użytkowym

poddaszem, będzie świetną

propozycją dla 4-5-osobowej
rodziny.
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Rozbudowany

taras okalający
dom z dwóch

stron, częściowo
zadaszony

przepiękną

pergolą, stanowi

przedłużenie jadalni

oraz idealne miejsce
na wypoczynek.
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JEMIOŁA 2

Zdecydowany minimalizm
arch. Tomasz Sobieszuk

122,22
garaż

21,69

20,75

13,93 m²

5,17 m²

7,64 m²

6,51 m²

15,47 m²

23,41 m²

9,35

21,69 m²
2,60
m²

7,70 m²

6,37 m²
1,43
m²

11,44 m²

3,00
m²

1,72
m²
4,48
m²

11,36 m²
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Jednym z atutów projektu
domu JEMIOŁA 2 jest

łatwy dostęp do tarasu ze
wszystkich pomieszczeń
od strony ogrodu. Takie

rozwiązanie architektoniczne
zdecydowanie ułatwi

komunikację. Minimalistyczny
styl urozmaica duża liczba

wysokich okien oraz piękne,

drewniane panele elewacyjne.
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PROMYK 2

Przestronny i słoneczny
arch. Maciej Matłowski

151,83
garaż

32,66

17,19

11,88 m²
24,50 m²

7,49 m²

9,73

32,66 m²
17,47 m²

14,92 m²

3,68
m²

4,58
m²

3,69
m²
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Prezentowany dom

z użytkowym poddaszem
to idealne rozwiązanie

dla 4-osobowej rodziny.
Funkcjonalne wnętrze
domu z wydzieloną,

obszerną strefą dzienną

oraz zlokalizowanymi na
poddaszu sypialniami
gwarantuje wygodę
i funkcjonalność.

Charakterystyczne cechy

projektu to minimalistyczna,
prosta bryła i liczne

przeszklenia, które sprawiają,
że pomieszczenia będą
wyjątkowo słoneczne.
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EKSPERT

radzi

Nowe warunki techniczne 2021, a ściany z betonu
komórkowego w systemie SOLBET

mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku
w Rozporządzeniu „Warunki techniczne”, dotyczą m.in.
wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych.
Dla ścian budowanych w systemie z betonu komórkowego
wprowadzone zmiany w zasadzie nie wymuszają dużych zmian
w zakresie stosowania tego materiału. Wciąż można je spełnić
budując ściany z betonu komórkowego jednowarstwowe - bez
ocieplenia, ściany z ociepleniem (potocznie nazywanymi
dwuwarstwowymi) oraz ściany z ociepleniem z warstwą licową
(tzw. ściany trójwarstwowe).

Ściany jednowarstwowe
z autoklawizowanego betonu komórkowego.
By spełnić ostrzejsze wymaganie Rozporządzenia UC(max)
= 0,20 W/(m²K) należy zastosować system z betonu
komórkowego oparty o elementy murowe najlżejszej odmiany
betonu komórkowego. Do tego celu stosuje się bloczki
SOLBET Ideal o szerokości 42cm i klasie gęstości 350kg/m³.
Wówczas uzyskuje się współczynnik U dla ścian bez
ocieplenia 0,20 W/m²K. Do wykonania ścian stosuje się cały
system: zaprawę cienkowarstwową, prefabrykowane zbrojone
nadproża z betonu komórkowego, kształtki U, jako elementy
traconego szalunku oraz płytki do obudowy wieńca i elementów
żelbetowych ulokowanych w murze. Wszystkie te elementy

WIĘCEJ INFORMACJI

zapewniają prawidłowe wykonanie i jednorodność termiczną
ścian.

Ściany z betonu komórkowego z ociepleniem
Ściany z ociepleniem to przede wszystkim bloczki 24cm
o klasie gęstości 500 i 600. Bloczki o klasie gęstości 500 są
cieplejszą odmianą niż bloczki o klasie 600, ale mają mniejszą
wytrzymałość na ściskanie. Klasa gęstości 500 jest wybierana
częściej niż 600. Ten „zysk” wynikający z lepszej izolacyjności
cieplnej można przełożyć na to, jakby ściana była ocieplona
dodatkowo 2cm ocieplenia. W obu przypadkach stosuje się
bloczki profilowane na pióra i wpusty lub bez profilowania.
Z bloczków profilowanych na pióra i wpusty muruje się bez
wypełnienia spoin pionowych, ale uwaga (!) należy wypełnić
spoiny pionowe w miejscach, gdzie nie ma połączenia na pióra
i wpusty - czyli w narożach i w miejscach, gdzie wmurowuje
się bloczki ucięte. Natomiast przy murowaniu z bloczków bez
profilowania i profilowanych na wpust-wpust należy wypełniać
zaprawą spoiny pionowe.
W każdym przypadku zastosowanie systemu budowania
z betonu komórkowego to dobry przepis na ściany wykonane
precyzyjnie i systemowo bez słabych miejsc. To jeden z wielu
wymogów, stawianych nowoczesnym, energooszczdnym
budynkom.
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Jak zestawić okna,
by zyskać jak najlepsze oświetlenie poddasza?

Monika Kupska-Kupis

WIĘCEJ INFORMACJI

architekt VELUX Polska

Okna dachowe można montować w dachach o kącie nachylania

Jeśli pomieszczenie jest wysokie można zamontować okno

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

jedno nad drugim. Trzeba jednak pamiętać, że w pionie

a tym samym komfort użytkowania poddasza należy dopasować

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

wielkość okna i wysokość jego montażu do kąta nachylenia

urozmaiceniu wnętrza, okna mogą być różnej długości.

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

Okna dachowe możemy też

podłogą.

w zestawy kolankowe tak, by wykorzystać ściankę kolankową

łączyć z oknami pionowymi

do otwarcia wnętrz na światło i otoczenie wokół budynku.
Okna

dachowe

można

montować

w

zestawach

obok

Okna

kolankowe

w

z przeszkleniami sięgającymi aż do podłogi. Jeśli poddasze

oraz

posiada

ścianki

kolankowej,

ciekawych

rozmiarach,

co

pomieszczenia

zastosowania

wielu

optycznie

przestrzeń

możliwość

są

siebie w pionie lub poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu
powiększymy

daje

dostępne

dobrym

zestawień

wpuścimy do niego znacznie więcej światła. Pamiętajmy,

nie

że w poziomie łączymy okna tej samej wysokości – w praktyce

są elementy doświetlające montowane pod tym samym kątem,

pomysłem

jest to jednoznaczne z tym samym rozmiarem okien.

co okna dachowe lub rozwiązania typu balkon dachowy.
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Drewno na więźbę –
suszone czy „prosto z lasu” ?

Bogusław Węgrzanowski
Dyrektor Mitek Industries Polska

Normy budowlane wynikają z wiedzy inżynierskiej opartej na
doświadczeniu jak i badaniach naukowych. Jeśli chodzi o więźbę
dachową mówią one, że jako materiał należy stosować wyłącznie
drewno wysuszone.
Najkorzystniej jest, jeżeli proces suszenia jest wykonywany
termicznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych
urządzeniach. Celem prowadzonego tam procesu
jest
doprowadzenie w krótkim czasie drewna do 18% wilgotności.
Suszenie ten odbywa się
w specjalnych komorach,
w kontrolowanej temperaturze. Zwykle ten proces
jest
komputerowo sterowany.
1. W trakcie suszenia termicznego ujawniają się miejscowe wady
drewna. W przypadku używania świeżego drewna, wysycha
ono już zamontowane w konstrukcję a jego wady pokazują się
dopiero po czasie. Wtedy mogą one już spowodować poważne
problemy. Najgorzej jest, gdy buduje się szybko i zabudowuje
wilgotne drewno. Obniża to właściwości izolacyjne konstrukcji
ponieważ para wodna przenika w warstwę wełny mineralnej.

KERALIS – oryginalna technologia produkcji
zapewniająca dachówkom CREATON jakość premium
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2. Kurczenie się drewna to naturalny efekt oddawania wody
związanej z substancją drzewną. Używanie drewna zbyt
wilgotnego stwarza ryzyko osłabienia, czy nawet zniszczenia
konstrukcji. Drewno prosto "spod piły", nie suszone skręca
się długo po jego zabudowaniu. Płyty kartonowo-gipsowe,
zamontowane do konstrukcji z niedostatecznie wysuszonego
drewna mogą pękać. Powstają też szczeliny.

Slawomir Kacik

WIĘCEJ INFORMACJI

Doradca Handlowo-Techniczny CREATON Polska

Dzięki zastosowaniu w produkcji unikalnej technologii KERALIS dachówki ceramiczne posiadają
najwyższą jakość pod względem estetyki i trwałości. W efekcie modele PREMION, CANTUS, VISIO oraz
KLASSIK KERA-BIBER marki CREATON wyróżniają się na rynku znakomitymi parametrami, niezwykłą
odpornością i eleganckim wyglądem.
Najlepsze surowce i barwienie w masie – perfekcyjny wygląd

Dodatkowo

3. Stosowanie drewna suszonego termicznie jest zalecane także
z uwagi na mniejsze zagrożenie opanowania go przez owady.
Wysoka temperatura w komorach działa na nie niszcząco.
Niska wilgotność tarcicy nie sprzyja ich zagnieżdżeniu się.
Przeciwdziałają temu także niesprzyjające warunki pokarmowe
w suchym drewnie.
Destrukcyjną działalność owadów może doprowadzić do
ugięcia się konstrukcji dachu (zwłaszcza przy pokryciu cięższą
dachówką).

W technologii KERALIS używane są wyłącznie starannie

wytrzymałość. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego procesu

wyselekcjonowane i pierwszorzędne gatunkowo surowce.

produkcji oraz znakomitych surowców, modele PREMION,

Czysta glina pochodząca z najlepszych złóż w Europie zostaje

CANTUS, VISIO oraz KLASSIK KERA-BIBER są skutecznie

przetworzona na mączkę, a następnie zmieszana z wodą

zabezpieczone przed powstawaniem zarysowań. Posiadają

w odpowiednich, ściśle przestrzeganych proporcjach. W ten

zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo, przed wypalaniem stosuje się barwienie w masie

stanowiące

4. Podobnie stosowanie drewna suszonego termiczne jest
zalecane z uwagi na mniejsze ryzyko opanowania przez grzyby
i pleśnie.

za pomocą specjalnych pigmentów. Dzięki temu podczas

na swoją wytrzymałość, odporność, a także atrakcyjną

wykonywania docinek dachówki na całej swojej długości

estetykę są produktami premium w ofercie marki CREATON,

posiadają ten sam, jednolity kolor. To ułatwienie i przyspieszenie

odpowiadającymi

prac dekarskich, ponieważ nie jest potrzebne zamalowywanie

i inwestorów.

dachówki

te

charakteryzuje

bardzo

wysoka

sposób powstaje jednorodna, szlachetna masa gliniana, z której
formowane są dachówki.

Dzięki
powstają

zastosowaniu
dachówki

unikalnej

wyjątkowe

przykład

doskonałej

na

potrzeby

technologii

pod

każdym

ceramiki.

KERALIS
względem,

Ze

wymagających

względu

dekarzy

ciętych krawędzi. Również w przypadku drobnych uszkodzeń
pokrycie nie traci spójnego, estetycznego wyglądu.
Wypał w temperaturze ponad 1100°C – wyróżniająca odporność
Sam proces wypalania przeprowadzany jest w temperaturze
wynoszącej ponad 1100°C. Przekłada się to bezpośrednio na
szereg zalet gotowych produktów – przede wszystkim ich
odporność na działanie szkodliwych czynników. Wysoka gęstość
gliny w dachówkach, w których zastosowano technologię
KERALIS sprawia, iż wyróżniają się one bardzo niewielką
absorpcją wody, na przykład dla dachówki PREMION wynosi
ona jedynie 5-6%. To niezwykle efektywne zabezpieczenie
przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych,
a w szczególności mrozu.
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Trendy w pokryciach dachowych

Krzysztof Nosal
Doradca Techniczno – Handlowy w firmie Wienerberger

Najnowsze trendy w dachach są ściśle związane z aktualnymi
stylami architektonicznymi, a tu obecnie dominuje nowoczesny
design o minimalistycznej stylistyce. Oszczędne w formie
budynki przypominające bryłą stodołę to jeden z nich. W ten
współczesny trend doskonale wpisują się płaskie dachówki
ceramiczne, które tworzą szczelne pokrycie dachu bez
wyraźnych linii podziału.
Najlepiej prezentują się one właśnie na prostych, dwuspadowych
dachach, gdzie w pełni wykorzystane są ich walory wizualne,
na niektórych obiektach trend stylistyczny idzie o krok dalej
i płaskie dachówki „schodzą” na elewację, przez co wizualnie
jeden element domu płynnie przechodzi w drugi.
Wśród produktów Koramic w tę modę idealnie wpisują się
dachówki Orea 9 oraz Actua 10 LT. Pierwsza z nich wyróżnia
się prostym kształtem i gładką powierzchnią co daje wrażenie
gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu, który nie
posiada własnego światłocienia. Wyróżnikiem dachówki Actua
10 LT jest delikatne przełamanie, które podkreśla poziome
linie połaci.

Jeden produkt, wiele możliwości –
nowy Tynk Modelowany FOVEO TECH TSS 05

Anna Szymaszek
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Specjalista ds. PR Produktowego / Product PR Specialist

Obie
dachówki
można
układać
na
dwa
sposoby:
tradycyjnie lub w ułożeniu mijankowym, z przesunięciem
o połowę w kolejnych rzędach. Obie też są dostępne z szeroką
gamą dodatków ceramicznych i akcesoriów technicznych,
które pozwalają estetycznie i prawidłowo wykończyć każdy
detal pod kątem technicznym.

Oryginalną
elewację
domu
z
efektem
szlachetnego
piaskowca, nowoczesnego betonu czy deski można uzyskać
z wykorzystaniem Tynku Modelowanego TSS 05, który
wzbogacił ofertę rozwiązań FOVEO TECH. Produkt daje szerokie
możliwości stworzenia wyjątkowej fasady, a przy tym zapewnia
oszczędność czasu i pieniędzy oraz trwałość na lata.

Warto pamiętać, że dachówki ceramiczne to jeden
z najtrwalszych pokryć dachowych , który wytrzymuje wpływ
warunków atmosferycznych przez dziesiątki lat. Nie tylko nie
tracą one z czasem koloru, ale również nie zmieniają się ich
parametry techniczne. Dodatkowo dachówka ceramiczna to
materiał stosunkowo masywny a dach składa się z drobnych
elementów – to chroni budynek
przed powszechnymi
w ostatnim czasie wichurami. Silny wiatr nie ma możliwości
zerwania całej połaci, bo nie tworzy się efekt żagla jak przy
lekkich
wielkopołaciowych
pokryciach.
Zastosowanie
kompletnego systemu Koramic umożliwia wykonanie
najwyższej jakości dachu ceramicznego, który będzie piękny
i funkcjonalny przez lata.

Tynk Modelowany TSS 05 to silikatowo-silikonowy produkt,
który sprawdza się zarówno na budynkach o nowoczesnym
wyglądzie, jak i elewacjach w stylu tradycyjnym. Tynk
charakteryzuje się wysoką elastycznością, co przekłada
się na łatwość jego nakładania. Zapewnia ochronę przed
zabrudzeniami, rozwojem grzybów i pleśni, dzięki czemu
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elewacja jest wolna od zielonych i brunatnych wykwitów.
Produkt wyróżnia również paroprzepuszczalność zapobiegająca
zawilgoceniu materiału izolacyjnego i trwała, wytrzymała
powłoka odporna na pęknięcia.
Z Tynkiem Modelowanym TSS 05 stworzenie wyjątkowej
elewacji budynku jest łatwiejsze niż dotąd, a trwały efekt betonu,
trawertynu, piaskowca czy deski będzie nam towarzyszył przez
długi czas.

zdjęcie: Architect Jonas Debacker
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Energooszczędne rozwiązania FAKRO

Slawomir Kwarciak
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Menadżer Produktu

Wymagania w zakresie energooszczędności materiałów
budowlanych ciągle rosną. Chodzi tu o oszczędność pieniędzy,
komfort życia i ekologię. Aby płacić niższe rachunki, ograniczyć
zanieczyszczanie środowiska oraz cieszyć się przyjemnym
klimatem w pomieszczeniach, warto stawiać na produkty
energooszczędne. W przypadku okien należy zwrócić uwagę na
współczynnik przenikania ciepła U W. Pamiętajmy – im jest on
niższy, tym lepiej.
FAKRO oferuje szeroką gamę super energooszczędnych
produktów. Najbardziej energooszczędnym oknem dachowym
z pojedynczym pakietem szybowym na rynku jest okno FTT
U8 Thermo, o współczynniku przenikania ciepła 0,58W/m²K.
Natomiast okno FTT U6 charakteryzuje się współczynnikiem
U W = 0,80W/m²K. Pozostałe drewniane okna dachowe FAKRO
z dwukomorowymi pakietami szybowymi U5 również mają
bardzo dobry parametr U W poniżej 1,0W/m²K.

W ofercie FAKRO dostępne są różne modele okien, jak na
przykład innowacyjne uchylno-obrotowe okna preSelect,
czy specjalne wersje okien dachowych przeznaczone do
pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności, a także
inne produkty do wykończenia poddasza.
Co zyskujemy stosując energooszczędne produkty o niższych
współczynnikach przenikania ciepła? Przede wszystkim
oszczędność energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia
budynku. Dobre parametry cieplne to nie tylko oszczędność
energii w zimie, to również komfort przebywania w budynku
w upalne dni.
Kupując energooszczędne produkty zapewniamy sobie komfort
mieszkania i niższe rachunki za energię na wiele lat.

PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNE STODOŁY

165

Kompletnym systemem z grafitowym styropianem to podstawa komfortowego domu.

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej
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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.

cm, a w przypadku budynków o tzw. standardzie pasywnym,
grubość izolacji termicznej to nawet 30 cm grafitowego
styropianu TERMONIUM.

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.

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.

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

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.
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