
Parterowych
PROJEKTY DOMÓW

https://www.domywstylu.pl
https://www.domywstylu.pl


4PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

8,18 m²

7,53 m²

20,04 m²

10,31 m²
28,04 m²

7,29
m²

3,24
m²

1,86
m²

10,08 m²

11,40
m²

3,13
m²

3,01
m²

2,12
m²

11,52 m²

17,49

9,
69

AWOKADO 3

arch. Tomasz Sobieszuk

Kameralne piękno

108 m²

20 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_3
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AWOKADO 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_3
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AWOKADO 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_3
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5,47
m²

2,01
m²

9,43 m²

32,86 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

Piękno i wygoda

129 m²

32 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&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=2021-06&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel


14PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

ARIEL

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&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=2021-06&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel


18PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

2,44
m²

3,45
m²

3,99
m²

5,44 m²

7,27 m²

5,23 m²

19,84 m²
17,27 m²

9,98 m²

12,15

8,
25

IMBIR 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Minimalizm z charakterem

55 m²

20 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_2
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IMBIR 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_2
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IMBIR 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_2


https://www.facebook.com/betonkomorkowy/


26PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

8,18 m²

10,02 m²
28,04 m²

6,11
m² 3,24

m²
1,86
m²

9,19
m²

3,33 m²

11,33
m²

1,45
m²

5,75
m²

11,52 m²

13,89

9,
69

AWOKADO 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Estetyka i ergonomia

100 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_2
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AWOKADO 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_2
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AWOKADO 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=awokado_2


32PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

Przytulna i praktyczna

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
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ELKA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
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ELKA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
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ELKA 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-elka_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=elka_2


viessmann.pl

Nowoczesne pompy ciepła typu Split: Vitocal 200-S i 222-S oraz typu Monoblok: 
Vitocal 200-A i 222-A to bezkonkurencyjne i najcichsze urządzenia na rynku.  
Dzięki technologii Advanced Acoustic Design, generowane dźwięki są idealnie 
tłumione przez przegrody budowlane i tym samym można je bez problemu 
użytkować także w gęsto zabudowanych osiedlach domków szeregowych. 
Standardowo wyposażone są również moduł Vitoconnect 100 OPTO1 umożliwiający 
zdalny nadzór i sterowanie instalacją grzewczą przez aplikacje mobilne.

Connectivity Inside

Efektywne 
i ciche
Ciepło leży w naszej naturze  
– pompy ciepła powietrze-woda 
typu Split i Monoblok firmy 
Viessmann to najcichsze tego 
typu urządzenia na rynku!

na wszystkie pompy 
ciepła firmy Viessmann

5lat
gwarancji

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


42PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

5,47
m²

2,84
m²

1,80 m²

4,47
m²

6,15
m²

11,51 m²
5,36 m²

13,76 m²

16,53 m²

14,08 m²

32,54 m²

4,25 m²

9,33 m²
31,90 m²

17
,1

9

14,14

ARIEL 9

arch. Tomasz Sobieszuk

Elegancki i praktyczny

128 m²

32 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel_9
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ARIEL 9

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel_9
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ARIEL 9

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ariel_9
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2,5
m²

9,69
m²

3,88
m²

4,54 m²

3,54 m²

10,48 m²
13,95 m²

8,25

8,
25

IMBIR 5

arch. Tomasz Sobieszuk

Harmonia i prostota

49 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5
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IMBIR 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5
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IMBIR 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5


54PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

3,73
m²

2,11
m²

3,13
m²

4,44
m²

3,44
m²

5,78
m²

8,92
m²

33,72 m²

7,29 m²

6,51 m²

12,77 m²

36,25 m²

13,83 m²

12,35 m²

12,43 m²

12,47 m²

5,76 m²

14,11 m²

16,85

21
,9

5

AMBROZJA 6

arch. Tomasz Sobieszuk

Funkcjonalność i przestrzeń

165 m²

34 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
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AMBROZJA 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
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AMBROZJA 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
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AMBROZJA 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
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AMBROZJA 6

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_6


https://dachymitek.pl/


66PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

21,98

9,
38

JEMIOŁA 4

arch. Tomasz Sobieszuk

Stylowa i minimalistyczna

126 m²

22 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_4
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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=2021-06&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_4
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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=2021-06&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_4


72PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

6,83 m²
39,94 m²

7,61 m²

12,41 m²

12,35 m²

7,09 m²

40,74 m²

15,74 m²

14,61 m²
2,51
m²

1,90
m²

2,76
m²

15,33
m²

2,50
m²

3,87
m²

16,45

20
,4

5

CYTRUS 5

arch. Maciej Matłowski

Ciepły i czarujący 

146 m²

40 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
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CYTRUS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
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CYTRUS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
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CYTRUS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_5


https://termoorganika.pl/


82PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

4,89
m²

2,83
m²

4,69
m²

3,20
m²

20,55 m²

31,58 m²

4,05 m²

7,95 m²

12,03 m²

10,28 m²

3,47
m²

10,28 m²

11,73
m²

42,72 m²

9,83 m²

14,75

18
,5

3

DECYMA 9

arch. Tomasz Sobieszuk

Wszechstronność i wygoda

148 m²

32 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9


84PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

DECYMA 9

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9


86PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

DECYMA 9

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

DECYMA 9

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_9.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=decyma_9


90PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

3,84 m²

8,68 m²

5,22
m²

3,96 m²

3,95 m²

10,60 m²

25,85 m²

13,72 m²

15,17 m²

10,27 m²

32,15 m²

16
,8

5

14,45

KIWI

arch. Tomasz Sobieszuk

Niezwykła prostota

101 m²

32 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi


92PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

KIWI

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi


94PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

KIWI

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

KIWI

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-kiwi.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=kiwi


https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/


100PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

Majestatyczna elegancja

153 m²

40 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_4


102PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

CYTRUS 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_4


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

CYTRUS 4

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=cytrus_4


106PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

Oaza spokoju

122 m²

22 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5


108PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

JEMIOŁA 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5


110PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

JEMIOŁA 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5


112PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

JEMIOŁA 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

JEMIOŁA 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_5


https://www.creaton.pl/produkty/koda


118PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

Komfortowa i piękna

137 m²

34 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja


120PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

AMBROZJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja


122PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

AMBROZJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja


124PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

AMBROZJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

AMBROZJA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja


128PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

26,24 m²5,65
m²

19,85 m²

25,40 m²

8,66 m²

13,88 m²
3,02 m²

11,20 m²

11,79 m²

3,70 m²

2,56
m²

5,64
m²

5,97
m²

5,19
m²

3,38
m²

2,04
m²

15,98

18
,7

1

MADERA

arch. Maciej Matłowski

Luksusowa elegancja

128 m²

26 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera


130PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

MADERA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera


132PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

MADERA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

MADERA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=madera


136PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

23,95
m²

8,82
m²

13,36
m²

7,53
m²

10,22 m² 8,89 m²

3,45 m²

14,06 m²

14,06 m²

7,53 m²

17,03 m²

51,32 m²

5,88 m²

7,11 m² 6,09 m²

79,11 m²

25,17

24
,9

7

TEMIDA

arch. Maciej Matłowski

Nowoczesny szyk

227 m²

51 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida


138PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

TEMIDA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida


140PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

TEMIDA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida


142PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

TEMIDA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

TEMIDA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida


https://dom.aluprof.eu/


148PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

Ponadczasowy styl 

158 m²

34 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3


150PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3


152PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3


154PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

AMBROZJA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=ambrozja_3


158PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

4,12 m²6,96 m²8,21 m²

11,36 m²11,44 m²

31,56 m²6,51 m²
18,23 m²

5,73 m²

2,16
m²

1,51
m²

2,81
m²

6,16
m²

5,17
m²

2,60
m²

13,93
m²

20,11

9,
31

JEMIOŁA

arch. Tomasz Sobieszuk

Wygoda i prostota

120 m²

18 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola


160PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

JEMIOŁA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola


162PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

JEMIOŁA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW 

JEMIOŁA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola


166PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

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

Minimalistycznie i stylowo

103 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=mahon_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=mahon_3


168PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH

MAHOŃ 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=mahon_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mahon_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=mahon_3
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mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

SOLBET – nieprzerwanie od 70 lat na rynku materiałów budowlanych.
Polska firma, uznana marka, najwyższej jakości produkty,
ulubiony system budowania Polaków.

Obecnie coraz bardziej popularne są budynki mieszkaniowe 
jednorodzinne parterowe. Budynki parterowe ze względu na 
swoją konstrukcję i  często brak stropu najczęściej mają tylko 
zewnętrzne ściany nośne oraz wewnętrzne ściany działowe. 
Oznacza to, że nie ma wewnętrznych ścian nośnych, które 
w  konstrukcjach murowych stanowią również usztywnienie 
murów zewnętrznych. Naturalnym rozwiązaniem 
technicznym tej kwestii jest usztywnienie ścian za pomocą 
rdzeni żelbetowych, które wykonuje się w płaszczyźnie murów 
zewnętrznych. Wykonuje się je niezależnie od zastosowanego 
materiału murowego. W  ścianach z  betonu komórkowego 
rdzenie żelbetowe wykonuje się bardzo łatwo. 

Przy wykonywaniu murów należy zostawić miejsca na rdzenie 
żelbetowe, które są zbrojone konstrukcyjnie. W  przypadku 
wykonania rdzeni w  murach z  ociepleniem wykonuje się je 
na pełną grubość muru. Jeśli są to mury jednowarstwowe 
bez ocieplenia, to najlepiej je wykonać w  kształtkach U, 
które stanowią tracony szalunek. W  tym wypadku rdzenie 
w  kształtkach U  należy wewnątrz ocieplić. Szerokość 
rdzeni może być dowolna, chociaż najczęściej ma przekrój 
kwadratowy, by zbrojenie było symetryczne. Bloczki na styku 

rdzeń żelbetowy - mur można bardzo łatwo i precyzyjnie dociąć 
za pomocą ręcznej piły do bloczków z  betonu komórkowego. 
Można też zostawić strzępia (krawędzie z  poprzesuwanymi 
bloczkami). Warunek jest taki, by strzępia nie były głębsze niż 
10cm, by można było wypełnić je betonem.

Mury z  rdzeniami żelbetowymi, które są wykonywane 
i  zalewane dopiero po wykonaniu fragmentów muru mają 
jeszcze dodatkowo taką zaletę, że układ rdzeni i  wieńców 
powoduje skrępowanie muru. Skrępowanie to następuje 
wskutek skurczu elementów żelbetowych. Dla konstrukcji 
murowych i  dla całego budynku jest to bardzo korzystne. 
Konstrukcja murowa budynku jest „skrępowana” za pomocą 
żelbetowego układu konstrukcyjnego rdzenie-wieniec.

Od wielu lat firma SOLBET wraz z Politechniką Śląską wykonuje 
unikatowe na skalę światową badania konstrukcyjnie 
murów w  skali naturalnej. To owocuje poznaniem rozwiązań 
stosowanych w  murach obecnie, a  także poznaniem nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych, co wpływa na rozwój konstrukcji 
murowych.

Mury w budynkach parterowych 

WIĘCEJ INFORMACJI

Ekspert 
radzi

https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php


WIĘCEJ INFORMACJIMarcin Walos
Doradca Techniczny w firmie Viessmann sp. z o.o.

Jak dbać o panele PV?

Zalety związane z  posiadaniem własnej, 
domowej instalacji fotowoltaicznej sprawiają,  
że zainteresowanie tym ekologicznym 
rozwiązaniem cały czas rośnie.

Niewątpliwie, o  każdą instalację PV należy odpowiednio 
dbać, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków związanych 
z  ewentualną naprawą czy wymianą paneli. Sama instalacja 
fotowoltaiczna pracuje bezobsługowo, jednak okresowe 
czyszczenie modułów fotowoltaicznych zapewni odpowiednią 
sprawność poprzez cały okres użytkowania oraz pozwoli 
w  pełni wykorzystać powierzchnię paneli do pochłaniania 
energii słonecznej. Zanieczyszczenia, które mogą się gromadzić 
na powierzchni paneli (kurz, liście, pyły czy inne osady) mogą 
spowodować spadek sprawności o nawet 10-15 %. 

Zalecanym jest, aby systematycznie czyścić panele 
fotowoltaiczne. Ten zabieg można wykonać samodzielnie 
lub zlecić jednej z  firm specjalistycznych. Przy pomocy 
specjalistycznych środków czyszczących dedykowanych do 
modułów fotowoltaicznych lub wody o  miękkim odczynie 
można w  łatwy sposób usunąć zalegający brud. Do mycia 
należy stosować tylko miękkie gąbki, wykorzystanie szorstkich 
szczotek lub myjek ciśnieniowych może spowodować 
uszkodzenie powłoki paneli. 

Pamiętać należy także, aby czyszczenie paneli odbywało się 
rano lub wieczorem, kiedy panele nie są nagrzane. W  okresie 
zimowym, warto zwrócić uwagę, czy na powierzchni modułów 
nie zalega śnieg. Obecność warstwy 
śniegu zmniejszy sprawność 
instalacji fotowoltaicznej. 

JEMIOŁA 2

EKSPERT RADZI

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/instalacja-fotowoltaiczna/moduly-fotowoltaiczne/vitovolt-300.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/instalacja-fotowoltaiczna/moduly-fotowoltaiczne/vitovolt-300.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/instalacja-fotowoltaiczna/moduly-fotowoltaiczne/vitovolt-300.html
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_2
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WIĘCEJ INFORMACJIBogusław 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.

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.
 
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).

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

Drewno na więźbę –
suszone czy „prosto z lasu” ?

EKSPERT RADZI

ROZŁOGI 2

https://dachymitek.pl/
https://dachymitek.pl/
https://dachymitek.pl/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-rozlogi_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=rozlogi_2
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WIĘCEJ INFORMACJIKrzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

TEMIDA

Kompletny System Ociepleń TERMONIUM Termo Organiki, 
którego najważniejszym elementem jest grafitowy styropian 
o  najkorzystniejszym współczynniku przewodzenia 
ciepła – lambda (λ) 0,031 W/mK, ustanawia kolejne rekordy 
popularności.  Eksperci są zgodni, że na wzrost jego sprzedaży 
zdecydowanie wpływa jakość oparta  najlepszych parametrach 
jego elementów, które są do siebie optymalnie dopasowane.  
Styropian klej, siatka zbrojąca, grunt i  tynk integrują się 
w  Kompletnym Systemie TERMONIUM, tworząc trwałą 
oraz bezpieczną ochronę cieplną budynku, zapewniającą 
oszczędność pieniędzy na ogrzewanie i  prestiżową, 
ponadczasową estetykę. 

System TERMONIUM to najlepszy wariant termoizolacji, 
cieszący się dużym zainteresowaniem inwestorów ocieplających 
dom w obecnym sezonie budowlanym.

Wyjątkowa oszczędność i komfort 
Zastosowanie Systemu Ociepleń TERMONIUM na bazie 
grafitowego styropianu jest najbardziej efektywnym 
i  rekomendowanym przez ekspertów rozwiązaniem 
termoizolacyjnym. System Termo Organiki ogranicza koszty 
ogrzewania, nawet o  kilkadziesiąt procent, zapewniając 
inwestorowi oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie 

w  przypadku ocieplenia domu jednorodzinnego. Trwała 
i solidna termoizolacja gwarantuje komfort cieplny i optymalny 
mikroklimat domu, który bardzo pozytywnie wpływa na 
samopoczucie i  zdrowie mieszkańców, nie tylko w  sezonie 
grzewczym, ale również w upalne dni, izolując budynek przed 
nadmiernym nagrzewaniem. 

-  Polacy coraz częściej stawiają na sprawdzoną jakość 
materiałów, szczególnie gdy budują lub ocieplają dom dla 
siebie. Wybierają wypróbowane rozwiązania, unikają ryzyka 
zakupu towarów o  wątpliwych parametrach.  Kupując System 
Termonium otrzymują najlepszej jakości elementy do 
ocieplenia w komplecie, które współpracując ze sobą zapewniają 
bezpieczną, solidną i  oszczędną ochronę domu - mówi 
Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki 
Ocieplenie od Lidera rynku.

System TERMONIUM dostarcza na rynek Termo Organika, 
największy producent wyrobów do izolacji ze styropianu w Polsce 
oraz jedna z największych firm w tej branży przemysłu w Unii 
Europejskiej. Termonium posiada zarówno europejską i krajową 
Ocenę Techniczną, oraz pierwszą w  Polsce Rekomendację 
Techniczną  i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

System TERMONIUM 
już stał się budowlanym hitem sezonu 2021

EKSPERT RADZI

https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-temida.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=temida
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WIĘCEJ INFORMACJIKrzysztof Horała
Prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Wewnętrzny i zewnętrzny czujnik klimatyczny
kontroluje wilgotność powietrza.  

Uchylany górny segment bramy garażowej.

Budujemy coraz cieplejsze domy, coraz lepiej izolowane są też 
przylegające do nich garaże.  Wyposażamy je w  grube bramy, 
które skutecznie zapobiegają ucieczce ciepła. Gruba i  szczelna 
brama może być jednak przyczyną wzrostu wilgotności 
powietrza. A  to może powodować powstawanie pleśni 
i korodowanie auta, szczególnie zimą. Aby temu zapobiec, warto 
wyposażyć bramę z w system automatycznej wentylacji garażu. 

Wietrzenie w  garażu odbywa się wtedy przy zamkniętej 
bramie, poprzez uchylenie jedynie jej najwyższego segmentu. 
Umożliwiają to umieszczone na nim składane obejmy rolek. 
Najniższy segment pozostaje na posadzce, dzięki czemu do 
garażu nie przedostają się śmieci, liście czy mniejsze zwierzęta. 

Automatyczne uchylanie bramy przy określonej wilgotności 
powietrza w  garażu jest możliwe w  bramach wyposażonych 
w  napęd oraz specjalny wewnętrzny czujnik klimatyczny, 
który reguluje prawidłową wentylację. Możemy też dodatkowo 
zastosować czujnik zewnętrzny do monitorowania poziomu 
wilgotności powietrza poza garażem. Wtedy będziemy mieli 
pewność, że górny segment nie uchyli się, gdy wilgotność na 
zewnątrz będzie większa niż ta w garażu, 
czyli np. w deszczowy, 
mokry dzień.

Skuteczna wentylacja garażu.EKSPERT RADZI

TETYDA

https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/zewnetrzne-drzwi-wejsciowe/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-tetyda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=tetyda
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Robert Olczak
Doradca Handlowo-Techniczny CREATON Polska

System komunikacji dachowej CREATON to rozwiązanie 
perfekcyjnie dopasowane do dachówek ceramicznych 
marki pod względem estetycznym i  funkcjonalnym. Bogata 
gama rozwiązań umożliwia wygodne wejście na dach 
i  przemieszczanie się po połaci, zapewniając maksymalne 
bezpieczeństwo podczas różnych prac serwisowych. 
Wykonane są z  wytrzymałych materiałów, przy zachowaniu 
najwyższej dbałości o  detale. Wszystkie akcesoria można 
w  łatwo i  szybko zamontować nawet na posiadanym dachu 
z  produktów CREATON, bez ryzyka obniżenia stopnia jego 
szczelności czy uszkodzenia zamontowanych już dachówek.

Wśród głównych zalet, na które powinien w pierwszej kolejności 
zwrócić uwagę każdy inwestor decydujący się na ceramiczne 
pokrycie dachowe marki CREATON to m.in.: 

• Szeroki wachlarz zastosowań – system tworzą mocowane 
na dachówce aluminiowej: ławy kominiarskie – krótka i długa, 
stopnie kominiarskie, pomosty, drabina oraz wyłazy dachowe. 
Liczne akcesoria zapewniają dużą swobodę w zaprojektowaniu 
ścieżki umożliwiającej przemieszczanie się po połaci.

• Spójność pod względem koloru i stylu – wszystkie elementy 
są idealnie wkomponowane w konstrukcję dachu. Aluminiowa 
podstawa, do której mocowane są pozostałe komponenty ma 

kształt dachówki podstawowej. Cały system jest dopasowany 
pod względem koloru z  dachówką połaciową i  pozostałymi 
akcesoriami ceramicznymi.

• Solidny i trwały materiał – system tworzą najlepszej jakości 
elementy z  metalu i  aluminium. Wszystkie rozwiązania 
w  ofercie wykonane zostały z  największą precyzją. Dbałość 
o  szczegóły – najlepsze materiały i  przemyślana konstrukcja 
– ma na celu ogólny komfort i  bezpieczeństwo korzystania 
z komunikacji dachowej.

• Bezpieczeństwo – zastosowanie dodatkowego rozwiązania 
asekuracyjnego w  postaci powierzchni antypoślizgowej jest 
gwarancją stabilnego i pewnego poruszania się po dachu. Ryzyko 
potencjalnego wypadku zostaje znacząco zminimalizowane. 

• Szybki i  estetyczny montaż – funkcjonalna aluminiowa 
podstawa zapewnia szczelny montaż z  ceramiczną dachówką 
połaciową. Komplementarność wszystkich elementów systemu 
umożliwiają zachowanie wysokich walorów wizualnych. 
Znacząco skracają czas instalacji rozwiązań na dachu.

Odpowiednio dobrane akcesoria dachowe sprawiają, że dach 
jest w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom.

Dlaczego warto wybrać system komunikacji
dachowej marki CREATON?

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.creaton.pl/produkty/akcesoria/kominki-dachowe
https://www.creaton.pl/produkty/akcesoria/kominki-dachowe
https://www.creaton.pl/produkty/akcesoria/kominki-dachowe
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-imbir_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=imbir_5
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WIĘCEJ INFORMACJIBożena Ryszka
Dyrektor Marketingu i PR Aluprof SA

Rolety trudne do podważenia 
Według statystyk policji, miejsca, które najczęściej stanowią 
dla włamywaczy furtkę do wnętrza naszych nieruchomości, 
stanowią okna. Uchronić przed tym może zastosowanie 
odpowiednich rolet. Czym kierować się przy wyborze? 
Włamywacze często próbują dostać się do wnętrz pomieszczeń, 
podważając i  podnosząc pancerz rolety. W  odpowiedzi firma 
Aluprof zaprojektowała dwa systemy rolet antywłamaniowych 
– SAFETY PREMIUM (klasa RC3) oraz SAFETY PLUS (klasa RC2) 
– w  których zastosowano specjalny mechanizm zapadkowy, 
który zapobiega podniesieniu zamkniętej rolety. Jest on 
umieszczony w  listwie dolnej, która dodatkowo – podobnie 
jak prowadnice – została wzmocniona, by utrudnić także 
wyciągnięcie pojedynczych profili. Konstrukcja takich rolet 
cechuje się solidnością i wytrzymałością, a dzięki zastosowaniu 
w  kurtynie profili ekstrudowanych wzmocniono odporność 
na uderzenia. Proponowane konstrukcje antywłamaniowe 
mogą być stosowane zarówno w systemach adaptacyjnych, jak 
i podtynkowych. 

Przeszklony, bezpieczny taras 
Newralgicznym punktem są również drzwi tarasowe. Z  jednej 
strony każdy z  nas chciałby cieszyć się jak największym 
przeszkleniem, które będzie łączyło wnętrze domu 
z  przestrzenią ogrodu. Z  drugiej, wzbudza to nasze obawy 
i każe się zastanawiać, czy aby na pewno nie ułatwiamy pracy 
przestępcom. Pogodzić komfort z  bezpieczeństwem pomogą 
podnoszono-przesuwne drzwi MB-77HS. Występują w  dwóch 
wariantach izolacji termicznej ST i  HI, a  ponadto wykazują 
się wysokim stopniem ochrony akustycznej. Zastosowane 
w  systemie specjalne profile umożliwiają stworzenie drzwi 

o  dużych gabarytach. W  rozwiązaniu zastosowano zamknięty 
kształt listew oraz zabezpieczenia antywyważeniowe. Ich klasa 
antywłamaniowa to RC2. 

Producent odpowiadający na potrzeby 
Większość produktów Aluprof, niezależnie od jego rodzaju, 
można odpowiednio dostosować i wyposażyć w zabezpieczenie 
antywłamaniowe. Ma to miejsce między innymi w  systemach 
okiennych. Zarówno cieszące się bardzo dużą popularnością 
okna MB-79N, jak i  okna do domów energooszczędnych 
i  pasywnych MB-104 PASSIVE, mogą być dostosowane do 
wymagań antywłamaniowych w zakresie od RC1 do RC3. Dzięki 
temu inwestor otrzymuje produkt o  dobrych parametrach,  
który zabezpieczy go także przed działaniami intruzów.

W ofercie Aluprof są także okna specjalistyczne MB-86 
o klasie RC3i oraz o znacznie zwiększonej odporności na  
włamanie MB-70RC4. 

Dom odporny na intruzów.
Antywłamaniowe rozwiązania Aluprof 
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https://dom.aluprof.eu/oferta/rolety-zewnetrzne/rolety-antywlamaniowe-sar.html
https://dom.aluprof.eu/oferta/drzwi-przesuwne-tarasowe
https://dom.aluprof.eu/oferta/aluminiowe-okna-energooszczedne
https://dom.aluprof.eu/
https://dom.aluprof.eu/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-06&utm_content=jemiola_4
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