
Projekty Domów w stylu

Nowoczesne Stodoły

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


4

}
PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,74
m²

3,20
m²

7,68
m²

4,24 
m²

5,95 
m²

4,65
m²

40,40 m²

11,45

8,
25

7,39 m²
(11,02)

1,92m²
(1,92)

9,29 m²
(13,36)

6,74 m²
(6,74)

5,60 m²
(8,04)

7,05 m²
(11,12)

8,18 m²
(11,81)

WERANDA 4
arch. Tomasz Sobieszuk

116 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_4


WERANDA 4 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

6PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_4


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

8PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

WERANDA 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_4
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

36,29 m²

10,85 m²

4,15 m²

18,14 m²

11,75 m²

3,31
m²

9,10
m²

6,17
m²

1,68
m²

17,85

8,
15

PAPROĆ
arch. Tomasz Sobieszuk

101 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc


PAPROĆ } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

12PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc


} www.domywstylu.plZobacz
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14PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

PAPROĆ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc


https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

2,87
m²

1,66
m²

2,44
m²

7,38
m²

1,56
m²

3,36 m²

21,43 m²

11,34

6,
40

1,
20

1,59 m²
(2,21)

3,14 m²
(3,76)

7,85 m²
(8,97)

5,01 m²

4,34 m²

8,47 m²
(9,61)

8,38 m²
(9,00)

MALUTKI DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

79 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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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=5-2022&utm_content=malutki_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_dr-s


MALUTKI DR-S } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

22PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_dr-s
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,19
m²

2,39
m²

10,84
m²

2,54
m²

4,67
m²

3,29
m²

40,97 m²

12,86 m²

35,43 m²

5,42 m²

17,69

7,
20

16,52 m²
(21,9)

18,78 m²
(26,9)9,44 m²

(12,6)

9,44 m²
(12,6)

7,7 m²
(9,8)

antresola

TYTUS
arch. Maciej Matłowski

41 m²garaż
143 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tytus
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tytus


TYTUS } www.domywstylu.plZobacz
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26PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tytus
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tytus


} www.domywstylu.plZobacz
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TYTUS

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tytus
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tytus


https://www.solbet.pl/
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

15,20 m²

12,56 m²

7,42 m²

21,81 m²

12,14 m²

13,65 m²

38,20 m² 3,28 m²

3,94
m²

3,80
m²

1,84
m²

4,15
m²

5,84
m²

3,54
m²

JEMIOŁA 4
arch. Tomasz Sobieszuk

22 m²garaż
126 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_4


JEMIOŁA 4 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

34PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_4


} www.domywstylu.plZobacz
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JEMIOŁA 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_4
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,65
m²

40,41 m²

45,01 m²

4,34 m²

1,75 m²

8,25

15
,0

5

9,36 m²
(9,36)

12,95 m²
(14,95)

12,95 m²
(14,95)

2,72 m²
(3,39)

2,60 m²
(3,28)

5,49 m²
(6,6)

15,62 m²
(18,27)

12,61 m²
(14,40)

3,05 m²
(3,84)

TETYDA
arch. Maciej Matłowski

40 m²garaż
130 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tetyda
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tetyda


} www.domywstylu.plZobacz
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40PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

TETYDA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tetyda
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=tetyda
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

36,29 m² 16,15 m²

6,27 m²

10,85 m²

4,15 m²

15,5 m²

12,13 m²

3,31
m²

9,10
m²

6,31
m²

1,68
m²

21,60

8,
15

PAPROĆ 2
arch. Tomasz Sobieszuk

122 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_2


PAPROĆ 2 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

44PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_2


} www.domywstylu.plZobacz
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46PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

PAPROĆ 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_2


www.velux.pl
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,09
m²

1,68
m²

2,72
m²

8,39
m²

2,03
m²

3,69 m²

24,92 m²

12,00

6,
94

1,
18

1,85 m²
(2,58)

3,17 m²
(3,90)

9,52 m²
(10,85)

5,78 m²

4,99 m²

9,44 m²
(10,85)

8,98 m²
(9,71)

MALUTKI 2
arch. Tomasz Sobieszuk

90 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_2


} www.domywstylu.plZobacz
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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=5-2022&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_2
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

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=5-2022&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=wakacyjny


WAKACYJNY } www.domywstylu.plZobacz
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56PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=wakacyjny
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WAKACYJNY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=wakacyjny


https://www.creaton.pl/produkty/koda
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,72
m²

3,88
m²2,37

m²

5,90
m² 23,36 m²

27,21 m²

10,94 m²

11,79 m²

8

5

4

2

7
1

3

6

16,67

8,
29

9,90
m²

3,75
m²

4,56
m²

5,61
m²4,57

m²

3,20
m²

10,01 m²

7,63 m²

13,04 m²

8,53 m²

POGODNY
arch. Tomasz Sobieszuk

23 m²garaż
138 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny


POGODNY } www.domywstylu.plZobacz
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64PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

1,72
m²6,37 m²7,70 m²

11,36 m²11,44 m²

23,41 m²6,51 m²
21,69 m²

7,64 m²

3,00
m²

1,43
m² 4,48

m²

15,47 m²

5,17 m²

2,60
m²

13,93 m²

20,87

9,
47

JEMIOŁA 5
arch. Tomasz Sobieszuk

22 m²garaż
122 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5


JEMIOŁA 5 } www.domywstylu.plZobacz
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68PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
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JEMIOŁA 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5


JEMIOŁA 5 } www.domywstylu.plZobacz
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72PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
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74PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

JEMIOŁA 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_5


SPRAWDŹ >>

https://www.ruukki.com/pol/dachy/produkty/pokrycia-dachowe/hyygge-produkty/ruukki-hyygge
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

24,30 m²

5,47 m²

3,73 m²

19,12 m²

3,22
m²

1,79
m²

1,91
m²

3,93
m²

8,59
m²

11
,9

9

11,99

2,91
m²

7,46
m²

7,97
m² 6,29

m²

7,70 m² 14,59 m²

MALUTKI 7
arch. Tomasz Sobieszuk

119 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_7


MALUTKI 7 } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_7


} www.domywstylu.plZobacz
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MALUTKI 7

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=malutki_7
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,73
m²

9,78
m²

34,59 m²

6,64
m² 10,70 m²

12,51 m²

13,68 m²2,50
m²

5,98
m²

2,60
m²

15,84

8,
44

MAHOŃ 3
arch. Tomasz Sobieszuk

103 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=mahon_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=mahon_3


} www.domywstylu.plZobacz
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MAHOŃ 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=mahon_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=mahon_3


https://wolfhaus.pl/house/wolf_nowoczesna-stodola/
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,96
m²

7,81
m²

35,21 m²

2,75 m²

11,93

8,
12

3,04 m²
(3,96)

3,92 m²
(4,79)

7,99 m²
(9,16)

9,92 m²
(10,84)

4,67 m²

7,71 m²
(8,97)

TEJA
arch. Maciej Matłowski

92 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=teja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=teja


TEJA } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=teja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=teja


} www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

94PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

TEJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=teja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-teja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=teja
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

11,23 m²

33,66 m²

9,02 m²

14,64 m²

14,10 m²

3,63
m²

3,65
m²5,51

m²

13,10
m²

2,5
m²

2,73
m²

17,24

8,
89

PAPROĆ 3
arch. Tomasz Sobieszuk

114 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_3


PAPROĆ 3 } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

98PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_3


} www.domywstylu.plZobacz
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PAPROĆ 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_3


https://www.wienerberger.pl/
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,86
m²

3,32
m²

5,96
m²

4,43
m²

4,77
m²

7,76
m²

40,97 m²

11,53

8,
10

7,81 m²
(11,59)

8,76 m²
(8,76)

9,43 m²
(13,53)

5,86 m²
(8,42)

8,45 m²
(12,23)

WERANDA DR-S
arch. Tomasz Sobieszuk

112 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_dr-s


WERANDA DR-S } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

106PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_dr-s


} www.domywstylu.plZobacz
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WERANDA DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_dr-s
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_dr-s
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

1,64
m² 5,58

m²

7,53
m²

3,37 m²
7,20 m²

4,86 m²

9,05 m²

12,54 m²

14,23 m²

27,57 m²

15,85

8,
45

HEBAN
arch. Tomasz Sobieszuk

94 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-heban.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=heban
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-heban.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=heban
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,53 m²

10,98 m²

14,39 m²
30,77 m²

10,14 m²

5,48
m²

10,79
m²

17,73

7,
51

OPUNCJA
arch. Tomasz Sobieszuk

87 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=opuncja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=opuncja


OPUNCJA } www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=opuncja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=opuncja


} www.domywstylu.plZobacz
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OPUNCJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=opuncja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-opuncja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=opuncja


https://termoorganika.pl/
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,75
m²

3,20
m²

7,70
m²

4,27 
m²

6,18 
m²

4,66
m²

40,50 m²

21,65 m²

15,21

8,
33

7,4 m²
(11,06)

9,82 m²

9,3 m²
(13,4)

5,6 m²
(8,06)

8,19 m²
(11,85)

WERANDA 6
arch. Tomasz Sobieszuk

22 m²garaż
111 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_6


WERANDA 6 } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_6


} www.domywstylu.plZobacz
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WERANDA 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=weranda_6
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

3,19 m²

11,59 m² 35,35 m²

13,68 m²
5,51
m²

12,70
m²

14,82
m²

1,56
m²

3,89
m²

5,21
m²

2,33v
m²

16,79

8,
85

PAPROĆ 4
arch. Tomasz Sobieszuk

110 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_4


PAPROĆ 4 } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_4


} www.domywstylu.plZobacz
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PAPROĆ 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=paproc_4


Wystarczy zainstalować
cicha
innowacyjna
niezawodna

piękna

viessmann.pl/vitocal

Nowa generacja pomp 
ciepła powietrze-woda 
Vitocal typu Monoblok

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

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

https://www.viessmann.pl/
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,21
m²

5,51
m²4,11

m²

2,01
m²

20,42
m²

1,66 m²
12,08 m²

11,97 m²

40,76 m²

15,45

19
,1

0

1,98
m²

4,88
m²

13,39 m²

13,39 m²

12,19 m²

4,89 m²

13,28 m²

7,8 m²

PLATAN
arch. Tomasz Sobieszuk

175 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan


PLATAN } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan


} www.domywstylu.plZobacz
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PLATAN

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan


PLATAN } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=platan
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PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,84 m²

9,08 m²37,66 m²

6,23 m²

8,43 m²

12,24 m²12,33 m²

2,04
m²

2,53
m²

4,43
m²

8,04
m²

16,90
m²

6,49
m²

16,61

10
,5

1

JEMIOŁA 7
arch. Tomasz Sobieszuk

131 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_7


JEMIOŁA 7 } www.domywstylu.plZobacz
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_7


} www.domywstylu.plZobacz
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JEMIOŁA 7

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=jemiola_7


https://dom.aluprof.com/oferta/mb-skyline-type-r-innowacyjne-drzwi-przesuwne-panoramiczne-z-ukryta-rama.html


150

}
PROJEKTY DOMÓW W STYLU NOWOCZESNE STODOŁY

www.domywstylu.plZobacz
PROJEKT

4,76
m²

3,90
m²2,39

m²

5,92 m² 23,46 m²

31,82 m²

13,67m²

11,86 m²

17,72

8,
38

11,53 m²
3,74
m²

4,57
m²

5,61
m²5,64 m²
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POGODNY 2
arch. Tomasz Sobieszuk

23 m²garaż
150 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny_2
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny_2
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POGODNY 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=pogodny_2
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JUSTA 2
arch. Maciej Matłowski

37 m²garaż
160 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=justa_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=justa_2
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=justa_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=justa_2
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JUSTA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=justa_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=5-2022&utm_content=justa_2
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Jakie drzwi wybrać
do kuchni?

projekt: POGODNY 3

Maksym Radosz
Hörmann Polska sp. o.o. 

Drzwi do kuchni powinny być lekkie, a zarazem wytrzymałe. 
Dobrze sprawdzą się tu drewniane drzwi wewnętrzne firmy 
Hörmann. Mają one bardzo stabilną konstrukcję, którą zapewnia 
wzmocniony ramiak skrzydła oraz niezniszczalną powierzchnię 
Duradecor, która nawet podczas długiego intensywnego 
użytkowania nie traci swojego ładnego pierwotnego wyglądu. 
Ich atutem jest też zabezpieczenie krawędzi 4Protect. Zapewnia 
ono wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania 
oraz perfekcyjny wygląd bez widocznych łączeń. Zastosowana tu 
laserowa technologia oklejania pozwala bowiem na wykonanie 
połączeń krawędzi całkowicie bez użycia kleju. Takie bezfugowe 
łączenie to większa odporność na działanie wilgoci i temperatury 
oraz nieskazitelny design. Miejsce łączenia nie brudzi się i jest 
niewidoczne.

Inwestorom, którzy chcą oddzielić kuchnię od pozostałych 
pomieszczeń, nie zmniejszając przy tym powierzchni mieszkania, 
oferowane są drzwi przesuwne. To rozwiązanie daje możliwości 

optymalnej aranżacji przestrzeni, zwłaszcza jeśli to drzwi o dużej 
szerokości lub dwuskrzydłowe. Firma Hörmann oferuje system 
przesuwny Slide Compact, który sprawdzi się w każdej sytuacji. 
W tym systemie skrzydła drzwiowe przesuwają się w profilu 
prowadnicy. Profil, lakierowany w kolorze stali nierdzewnej, 
białym lub czarnym, może być montowany na ścianie lub do 
stropu. System Slide Compact jest wyposażony w mechanizm 
SafeClose, który zapewnia łagodne zamykanie skrzydła 
drzwiowego – to bardzo komfortowe rozwiązanie. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_3.php
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
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Nowoczesna stodoła
z betonu komórkowego 

mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Coraz większym zainteresowanie cieszą się wśród inwestorów 
projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stylu 
nowoczesnej stodoły. Tego typu forma budynku ma w zasadzie 
same praktyczne zalety. Prosta forma i zwarta bryła budynku, 
dwuspadowy i prosty dach, nieskomplikowana konstrukcja, 
możliwość zagospodarowania poddasza lub wykonania 
budynku parterowego, to elementy, które decydują o kosztach 
budowy oraz o energooszczędności takiego budynku. 

Warto tego typu budynek wykonać z materiałów, które 
dodatkowo wpłyną na jego walory użytkowe. Takim 
rozwiązaniem jest wykonanie budynku w systemie z betonu 
komórkowego. Beton komórkowy, jako materiał konstrukcyjny, 
dzięki porowatej strukturze jest materiałem o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej. Niska masa i porowatość powodują, 
że materiał jest bardzo łatwy w budowie oraz wykonywaniu 
wszelkiego rodzaju docięć. Bloczki z betonu komórkowego 
charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową i są lekkie 
mimo sporych rozmiarów. To wszystko decyduje, że murowanie 
jest bardzo łatwe i szybkie. 

Wykonując ściany z betonu komórkowego stosuje się, oprócz 
bloczków, nadproża zbrojone z betonu komórkowego, 

płytki i kształtki U oraz zaprawę murarską do cienkich spoin. 
Przy zastosowaniu narzędzi do murowania na cienkie spoiny 
mury z betonu komórkowego można wykonać systemowo  
i precyzyjnie. 

Przy budynkach typu stodoła szczególnie ważne jest 
odpowiednie konstrukcyjne wzmocnienie ścian zewnętrznych 
(niezależnie z jakich materiałów są wykonane). Trzeba 
wzmocnić ściany parteru za pomocą trzpieni żelbetowych. 
Stosuje się je do usztywnienia długich ścian. Również usztywnia 
się ściany kolankowe oraz ściany szczytowe. Ściany kolankowe 
wzmacnia się trzpieniami i wieńcem żelbetowym pod murłatę. 
Na nie działa rozpór dachu, więc jest to wyjątkowo niekorzystne 
oddziaływanie na ściany. 

Jeśli chodzi o ściany szczytowe, to ważne jest też ich 
usztywnienie. W zależności od geometrii stosuje się trzpienie, 
ukryte belki i wieńce obwodowe żelbetowe. W tych pracach 
beton komórkowy jest szczególnie przyjazny, bo można 
go łatwo dociąć i wykonać wzmocnienia ścian. Wykonany 
z betonu komórkowego dom - nowoczesna stodoła będzie 
energooszczędny i trwały.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lopra_2.php
https://www.solbet.pl/
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Jakie okna wybrać do 
kuchni i łazienki na poddaszu?

projekt: GROSZEK

Monika Kupska-Kupis
architekt VELUX Polska

Łazienka i kuchnia to pomieszczenia, z których korzystamy 
codziennie, a które są szczególnie narażone na występowanie 
wilgoci. Dlatego wybierając okna dachowe do tych pomieszczeń 
warto zwrócić uwagę na materiał z którego są wykonane. Dobrym 
rozwiązaniem będzie drewno pokryte ciśnieniowo odpornym 
na wilgoć poliuretanem w kolorze białym. Inaczej niż w oknach 
z PCV, poliuretanowa powierzchnia okna jest jednolita; naroża 
profili są gładkie i bez połączeń, co sprawia, że nie gromadzi się 
na nich wilgoć, kurz czy brud. Dzięki takiemu rozwiązaniu drewno 
pod wpływem wilgoci nie wypacza się i nie butwieje. Okna są 
więc bardzo łatwe do utrzymania w czystości - nie wymagają 
konserwacji przez wiele lat użytkowania, wystarczy zwykłe mycie. 

Dodatkowo, warto sprawdzić czy okna posiadają wydajną 
wentylację, ponieważ podczas wykonywania takich czynności 
jak gotowanie czy kąpiel, jest to szczególne ważna cecha. 
Wbudowana wentylacja to wygodne rozwiązanie, które 
dostarcza do wnętrza świeże powietrze, nawet gdy okna są 
zamknięte. Taki system doskonale sprawdza się podczas długich 

kąpieli. Wentylacja ma też wbudowany łatwy w czyszczeniu  
i wymienny filtr powietrza, który zapobiega przedostawaniu się 
do domu kurzu i owadów.

Przy wyborze okien dachowych do kuchni i łazienek mamy wiele 
rozwiązań: okna obrotowe z górnym lub dolnym otwieraniem 
bądź klapowo-obrotowe, które można otworzyć do kąta 45°  
i swobodnie przez nie wyglądać. Bardzo wygodne są także okna 
elektryczne, które dowolnie zaprogramowane, automatycznie 
przewietrzą pomieszczenie. Z kolei, jeśli domownicy poszukują 
maksimum komfortu, dobrym rozwiązaniem okaże się 
inteligentny system automatycznie zarządzający elektrycznymi 
oknami dachowymi oraz roletami, jak np.: VELUX Active.  
Na podstawie danych z czujników klimatu wewnętrznego oraz 
prognozy pogody pobranej z Internetu, system samodzielnie 
otworzy okno w pokoju, aby go przewietrzyć lub zasłoni 
rolety, kiedy wyczuje, że robi się w nim zbyt ciepło. Dzięki temu 
mieszkańcy nie muszą pamiętać o regularnym wietrzeniu domu, 
ponieważ system zrobi to za nich.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-groszek.php
www.velux.pl
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SIGNUM 3.0
kominki ceramiczne nowej generacji

projekt: WERANDA 6

Miłosz Leśniewski
ekspert CREATON Polska

SIGNUM 3.0 to nowa wersja ceramicznych kominków 
odpowietrzających dla dachówek CREATON. Produkty są 
dostępne dla wszystkich modeli ceramicznych produkowanych 
w niemieckich i węgierskich zakładach marki. Zastępują 
oferowane dotychczas rozwiązania o średnicy 100 i 125 mm 
m.in. dla modeli: FUTURA, PREMION, DOMINO, czy CANTUS.

Kominki generacji SIGNUM 3.0 zostały w jeszcze większym 
stopniu dopracowane pod względem estetyki i funkcjonalności. 
Niezależnie od średnicy ceramicznej rury kominka kształt 
ceramicznej nasadki pozostaje taki sam. To rozwiązanie ma 
na celu zachowanie jeszcze większej spójności i eleganckiego 
wyglądu dachu wykonanego z produktów marki CREATON. 
Klient ma także możliwość wyboru, w zależności od własnych 
upodobań, wersji zakończenia rury kominka w ramach zestawu. 
Do wyboru jest tradycyjny ceramiczny daszek lub płaska 
zaślepka. Produkt został uzupełniony od spodu o ceramiczne 
gniazdo, które dodatkowo zapobiega tworzeniu się skroplin 
w obszarze połączenia z poddaszem. Takie rozwiązanie zwiększa 
trwałość konstrukcji dachu.

Kompletny zestaw montażowy zawiera wszystko, co niezbędne 
do prawidłowej instalacji szczelnego i efektywnego systemu 
odpowietrzania instalacji sanitarnych. Liczne udogodnienia 
montażowe ułatwiają cały proces. Nowy adapter pod-dachowy 
zmienia sposób połączenia instalacji z pokryciem. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba, SIGNUM 3.0 można także łatwo zdemontować lub 
zakryć, ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia z kanałem 
odpowietrzającym. 

Zastosowane modyfikacje w znaczącym stopniu wyróżniają 
produkt CREATON od kominków konkurencji, są odpowiedzią 
na wszelkie potrzeby współczesnego rynku pokryć dachowych. 
Dodatkowo SIGNUM 3.0 dostępny jest w niezwykle przystępnej 
cenie. Eksperci CREATON opracowali szereg modyfikacji, 
które pozwoliły na udoskonalenie parametrów użytkowych  
i estetycznych kominków, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu 
kosztów produkcyjnych. Dzięki temu SIGNUM 3.0 mają jeszcze 
więcej zalet niż wcześniejsze modele.

Więcej informacji o kominkach dachowych SIGNUM 3.0 można 
znaleźć na stronie www.creaton.pl.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_6.php
https://www.creaton.pl/
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Kiedy minimalizm
spotyka się z energooszczędnością

mgr inż. Paweł Oczkowski
Specjalista ds. budownictwa

Prostota i energooszczędność stanowią DNA 
projektów nowoczesnych stodół. Forma budynku sięga 
korzeniami do tradycyjnego budownictwa obiektów 
gospodarczych. Współcześnie styl ten jest synonimem 
powrotu do natury i większej świadomości ekologicznej.

Prefabrykowane domy drewniane, które budujemy od ponad 
50 lat, to kwintesencja energooszczędności oraz ekologicznego 
sposobu budowania. 

Domy dla planety
Wybierając WOLF Haus, wybierają Państwo lepszą przyszłość dla 
Ziemi. Dlaczego? Bo drewno, zdaniem ekspertów, jest najbardziej 
ekologicznym budulcem wśród wszystkich materiałów.  
Co więcej jest to jedyny materiał budowlany, który jest produktem 
odnawialnym oraz nie pozostawiającym odpadu na koniec cyklu 
życia. Ujemna emocja CO2 i znikomy udział w śladzie węglowym 
sprawia, że budowa domu z WOLF Haus jest dużo przyjaźniejsza 
dla środowiska, niż tradycyjne konstrukcje wykonywane przy 
użyciu nieodnawialnych materiałów. Dobierając komponenty 
naszych ścian zgodnie z zasadami zrównoważonego 
budownictwa, odpowiadamy za powstanie domów przyjaznych 
środowisku. Od czystego, ekologicznego montażu po czysty  
i ekologiczny sposób mieszkania.

Sekret oszczędności energii
Największe starty energii cieplnej występują w przegrodach 
ściennych, dachowych oraz stropodachowych. Nasze domy 
są stworzone w taki sposób, aby całkowicie niwelować mostki 
termiczne w obrębie połączeń, stolarki czy rolet. Nasze detale 
oparte są na wieloletnim doświadczeniu oraz ciągłym badaniu  
i nadzorze instytutów certyfikacyjnych.

System rekuperacji oferujemy w standardzie. Wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem ciepła dostarcza świeże filtrowane 
powietrze z zewnątrz, dzięki czemu maleją opłaty związane 
z ogrzewaniem domu. Nasze domy produkujemy w ściśle 
kontrolowanych warunkach. Dzięki temu mamy pewność, 
że każdy element domu zostanie przygotowany w zgodzie  
z wcześniejszym projektem.

WOLF Nowoczesna stodoła
Sprawdź nasz najnowszy autorski projekt - 85 m² powierzchni 
użytkowej, trzy ustawne pokoje, dwie łazienki, pomieszczenie 
gospodarcze oraz przestronny i jasny salon połączony z jadalnią 
i otwartą kuchnią.

projekt: JEMIOŁA 7

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_7.php
https://wolfhaus.pl/house/wolf_nowoczesna-stodola/
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Jakie właściwości powinny  
mieć materiały na ściany zewnętrzne? 

projekt: PAPROĆ 2

Krzysztof Nosal
Doradca Techniczno–Handlowy w firmie Wienerberger

Materiały budowlane na ściany zewnętrzne, aby spełniały 
wymagania nowoczesnego budownictwa, poza doskonałymi 
właściwościami termoizolacyjnymi,  powinny być naturalne, 
trwałe i suche. Doskonałym przykładem rozwiązania, który łączy 
w sobie powyższe cechy są poryzowane pustaki ceramiczne 
Porotherm. Produkuje się je wyłącznie z naturalnych surowców 
takich jak glina, piasek, woda i trociny,  które tworzą w 
strukturze materiału mikropory. Wskutek wypalania mieszanki 
w temperaturze 900˚C uzyskujemy suchy i higieniczny produkt, 
wolny od alergenów, pleśni i grzybów, co w przyszłości pozytywnie 
wpływa na komfort mieszkania i zdrowie domowników. Warto 
dodać, że wilgotność pustaka na zejściu z taśmy produkcyjnej 
nie przekracza 1%, podczas gdy inne popularne materiały mogą 
zawierać nawet 30% wody w swej objętości! 

Pustaki ceramiczne wyróżniają się również wyjątkową trwałością 
i wytrzymałością. Ceramika jako materiał jest znana od tysięcy 
lat, a wiele zabytkowych budowli stworzonych z tego materiału 
cieszy oko po dziś dzień. Współczesne pustaki mimo swojej 

nowoczesnej formy zachowały te cechy, a dodatkowo osiągają 
świetne parametry termoizolacyjne. 

Budowanie ścian z ceramiki ma także swój aspekt ekonomiczny. 
Jeśli użyjemy do połączenia pustaków cienkospoinowej 
zaprawy do murowania na sucho (Porotherm Dryfix), ściana 
będzie gotowa znacznie szybciej niż murowana w tradycyjnej 
technologii, a już po 24 godzinach osiągnie pełną wytrzymałość. 
Dzięki temu, inwestor nie tylko skróci czas budowy, ale przede 
wszystkim oszczędzi energię – ściany domu wymurowanego 
w technologii mokrej mogą wysychać nawet do 4 lat, a więc 
pobierać zwiększoną ilość energii przez cały ten czas.  Narażone 
są też na namnażanie się szkodliwych dla zdrowia człowieka leśni 
i grzybów. 

Jeżeli zatem szukamy materiału nie tylko efektywnego 
energetycznie, ale także naturalnego, wytrzymałego, zdrowego 
a dodatkowo umożliwiającego skrócenie czasu budowy, pustaki 
ceramiczne na suchą zaprawę będą doskonałym wyborem. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-paproc_2.php
https://www.wienerberger.pl/
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Co jest ważne przy
ociepleniu nowego domu ? 
TERMONIUM - Kompletnym System Ociepleń firmy Termo Organika.

projekt: MANDARYNKA

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

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

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

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

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

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

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka.php
https://termoorganika.pl/
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Pompa ciepła split
czy monoblok? 

projekt: PORFIR

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

Szukając komfortowego, niedrogiego w eksploatacji systemu 
grzewczego, coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na 
powietrzne pompy ciepła. Wśród nich dostępne są urządzenia 
typu split i monoblok. Czym się różnią? 

Oba rodzaje pomp ciepła mogą pracować bardzo efektywnie. 
Zarówno pompa ciepła typu split Vitocal 200-S jak i monoblokowa 
Vitocal 250-A charakteryzują się klasą efektywności 
energetycznej A++ i zapewniają niskie koszty eksploatacji dzięki 
wysokiemu współczynnikowi efektywności COP do 5,0. Jeden  
i drugi typ urządzenia może być zasilany prądem z fotowoltaiki, 
co pozwali maksymalnie zredukować koszty ogrzewania oraz 
chłodzenia domu. 

Budowa i montaż pompy ciepła split oraz monoblok
W pompach ciepła typu split układ chłodniczy jest rozdzielony 

na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Łączy się je przewodami 
z czynnikiem chłodniczym, dlatego do ich instalacji wymagane 
są uprawnienia F-gazowe. W przypadku monobloków cały 
układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty w jednej 
jednostce. Instalator w niego nie ingeruje, dlatego nie wymaga 
się od niego dodatkowych uprawnień. Hermetycznie zamknięty 
układ eliminuje też ryzyko popełnienia błędów instalacyjnych  
i wycieków.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Pompy ciepła typu split wymagają corocznych kontroli 
szczelności, a urządzenia o mocy ponad 10 kW również założenia 
tzw. karty produktu. W przypadku monobloków czynności te nie 
są wymagane. Należy jednak zabezpieczyć przed zamarzaniem 
wodę krążącą między budynkiem, a jednostką zewnętrzną, na 
wypadek dłuższej przerwy w dostawie prądu w czasie mrozów.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-porfir.php
https://www.viessmann.pl/
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Dom z widokiem na komfort  
drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE TYPE R

projekt: TYTUS

Michał Marcinowski
Kierownik Działu Rozwoju Produktu Aluprof SA

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE  
TYPE R bazuje na wąskich profilach, dzięki którym konstrukcje 
zyskują̨ nowoczesny i minimalistyczny wygląd, zapewniając 
jednocześnie panoramiczny widok otoczenia domu. Ościeżnice 
ukryte są w ścianach, podłodze i suficie. Mamy tu też całkowicie 
ukryte skrzydła w profilach ościeżnicy po obwodzie konstrukcji. 
Jedynym widocznym elementem jest połączenie skrzydeł, 
które ma zaledwie 25 mm szerokoci. Całość stanowi niemal 
jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału, idealnie 
wkomponowując się w luksusowe budownictwo.

Tak wykonane konstrukcje nadają̨ budynkowi wyjątkowego 
stylu, idealnie wpisują się w trendy luksusowego budownictwa 
i tym samym podnoszą̨ rangę̨ całej inwestycji. Dodatkowo 
system umożliwia zastosowanie drzwi o wysokości nawet do 
4 metrów, o ciężarze skrzydła z ukrytym siłownikiem nawet 
do 1200 kg, co daje wiele możliwości projektantom i pozwala 

uzyskać spektakularne przeszklenia. Do przesuwania ogromnych 
elementów nie potrzeba dużej siły, a mechanizm działa niemal 
bezszelestnie, dzięki czemu ich obsługa jest komfortowa nawet 
dla dzieci.

Główną cechą MB-SKYLINE TYPE R, jaką można zauważyć na 
pierwszy rzut oka, jest płytka ościeżnica o głębokości tylko  
23 mm, co wpływa na komfort użytkowania oraz polepsza 
aspekty wizualne. 

Dzięki tzw. zerowemu słupkowi, system pozwala na zastosowanie 
osłon przeciwsłonecznych od zewnątrz typu żaluzje fasadowe 
SkyFlow i screeny SkyRoll, które pozwalają ochronić wnętrze 
pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem, nie ograniczając 
przy tym widoczności na zewnątrz i zapewniając odpowiedni 
komfort optyczny.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tytus.php
https://dom.aluprof.com/oferta/mb-skyline-type-r-innowacyjne-drzwi-przesuwne-panoramiczne-z-ukryta-rama.html
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