
PROJEKTY 
DOMÓW
Z użytkowym
PODDASZEM

https://www.domywstylu.pl/?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=62020&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan


4PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

2,32
m²

2,00
m²1,65

m²
4,21 m²

8,59 m²

4,22 m²

5,01 m²

22,00 m²

9,94

6,
94

3,85 m²

3,66 m²

10,20 m²

2,17
m²

8,11 m²

7,91 m²

BEZ

arch. Tomasz Sobieszuk

Urok tradycji

86 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez


6PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

BEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez
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NAZWABEZ

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez


BEZ 2 BEZ 3

10PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

BEZ    inne wersje

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-bez_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=bez_3


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


14PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

2,87
m²

1,66
m²

2,44
m²

7,38
m²

1,56
m²

3,36 m²

21,43 m²

11,34

6,
40

1,
20

1,59
m²

3,14
m²

7,85 m²

5,01 m²

4,34 m²

8,47 m²

8,38 m²

MALUTKI DR-S

arch. Tomasz Sobieszuk

Praktyczny i nowoczesny

79 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&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=2021-04&utm_content=malutki_dr-s


16PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

MALUTKI DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&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=2021-04&utm_content=malutki_dr-s
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NAZWAMALUTKI DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&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=2021-04&utm_content=malutki_dr-s


MALUTKI 3 MALUTKI 4

PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

MALUTKI DR-S    inne wersje

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_4


22PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

6,23
m²

6,66
m²

1,22
m²

1,91
m² 5,03 m²

32,03 m²

8,23 m²

21,38 m²

10,59
m²

2,18
m²

4,50
m²

9,17

15
,4

7

10,24 m²

11,51 m²
12,98 m²

13,60 m²

15,73 m²

4,08
m²

5,61
m²

3,29
m²

3,08
m²

AMARYLIS 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Subtelny i funkcjonalny

148 m²

32 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_2
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NAZWAAMARYLIS 2



AMARYLIS AMARYLIS 4

AMARYLIS 3 AMARYLIS 7
26PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

AMARYLIS 2    inne wersje

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_4


https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/poznaj-nasze-produkty-koramic.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/poznaj-nasze-produkty-koramic.html


30PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

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

Nowoczesna klasyka

111 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&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=2021-04&utm_content=weranda_dr-s


32PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

WERANDA DR-S

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_dr-s.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&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=2021-04&utm_content=weranda_dr-s
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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=2021-04&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=2021-04&utm_content=weranda_dr-s


WERANDA 2 WERANDA 4

36PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

WERANDA DR-S    inne wersje

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_4


https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog


40PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

5,94
m²

9,47
m²

8,14m²

34,43 m²

7,64 m²
24,23 m²

8,46
m²

2,12
m²

2,75
m²

1,87
m²

9,10

16
,6

0

13,26 m²

9,60 m²

13,54 m²

16,11 m²

13,32 m²

5,13
m²

4,67
m²

4,60
m²

AMARYLIS 5

arch. Tomasz Sobieszuk

Elegancki i klasyczny

151 m²

34 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_5
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AMARYLIS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_5
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AMARYLIS 5

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_5


46PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

3,09
m²

1,68
m²

2,72
m²

8,39
m²

2,03
m²

3,69 m²

24,92 m²

11,90

6,
90

1,
15

1,85
m²

3,17
m²

9,52 m²

5,78 m²

4,99 m²

9,44 m²

8,98 m²

MALUTKI 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Praktyczny i nowoczesny 

90 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_2
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NAZWAMALUTKI 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_2


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


52PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

3,75
m²

3,20
m²

7,70
m²

4,27 
m²

6,18 
m²

4,66
m²

40,50 m²

11,61

8,
33

7,40 m²
(11,06)

9,82 m²
(9,82)

9,30 m²
(13,4)

5,60 m²
(8,05)

8,19 m²
(11,85)

WERANDA 3

arch. Tomasz Sobieszuk

Piękno różnorodności

111 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_3


54PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

WERANDA 3

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_3
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-weranda_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=weranda_3


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

58

7,66
m²

1,68
m²

1,09
m²

39,88 m²

12,28 m²

6,00 m²

10,99

7,
99

7,39 m² 7,08 m²
9,62 m²

9,65 m²

16,10 m²

MALINOWY

arch. Maciej Matłowski

Sielskie klimaty

118 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malinowy
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malinowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malinowy


POZIOMKOWY TRUSKAWKOWY

60PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

MALINOWY    projekty podobne

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-poziomkowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=poziomkowy
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-truskawkowy.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=truskawkowy


https://www.fakro.pl/okna-dachowe/typy/uchylno-obrotowe-preselect-max/?utm_medium=emagazyn&utm_source=domywstylu&utm_campaign=arch


64PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

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

Stonowana estetyka

119 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_7
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=malutki_7


68PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

5,94
m²

8,47
m²

8,81
m²

2,75
m²

9,47
m²

1,87
m²

11,44 m²

14,89 m²18,97 m²

32,99 m²

11,45 m²

9,10

18
,7

0

15,91 m²

9,60 m²

15,08 m²

17,65 m²

4,99 m²

14,62 m²

6,05
m²

5,59
m²

AMARYLIS 8

arch. Tomasz Sobieszuk

Prostolinijna uroda

184 m²

33 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_8
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AMARYLIS 8

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_8
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NAZWAAMARYLIS 8

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=amarylis_8


https://www.foveotech.pl/zainspiruj-sie/porady-kolorystyczne/


76PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

5,86 m²

5,36 m²

21,75 m²

9,23 m²

16,13
m²

4,45
m²

4,08
m²

11,94

7,
84

9,35 m²

10,95 m²9,00 m²

9,52 m²

2,15
m²

10,10 m²

ALBIT

arch. Maciej Matłowski

Subtelny i funkcjonalny

102 m²

16 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=albit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=albit
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=albit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=albit
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4,79
m²

3,73
m²

5,57 m²

12,07 m²

10,22 m²

23,42 m²

11,03
m² 5,64

m²

11,84

9,
64

3,58
m²

2,98
m²

17,12 m²14,80 m²

MAK 3

arch. Tomasz Sobieszuk

Harmonijna symetria

115 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=mak_3
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_3.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=mak_3


MAK 2 MAK 4
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MAK 3    projekty podobne

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=mak_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=mak_4


https://www.hormann.pl/homee/
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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

4,56 m²

10,02 m²

7,66 m²

13,07 m²

10,82 m²

POGODNY 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Naturalnie piękny

150 m²

23 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&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=2021-04&utm_content=pogodny_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pogodny_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=pogodny_2
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4,39
m²

2,82
m²

5,52 m²
26,36 m²

11,80 m²

5,96 m²

7,92 m²8,19 m²

11,45

8,
95

7,37 m²

11,61 m²

12,14 m²

2,61
m²

4,55 m²

9,66 m²

11,50 m²
5,45
m²

JEŻYNA

arch. Tomasz Sobieszuk

Wytworna i skromna

138 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jezyna.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jezyna
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jezyna.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jezyna
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JEŻYNA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jezyna.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jezyna
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jezyna.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jezyna
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jezyna.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jezyna
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jezyna.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jezyna


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

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ!
STYROPIAN  •  TYNKI  •  FARBY  •  KLEJE

TYNKI
KLEJE

GRUNTY
SIATKI

FARBY
ELEWACYJNE

STYROPIANY
 Dedykowane

 szczególnie dla domów
 pasywnych
 i energooszczędnych

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

 Służą do przygotowania
 i wzmocnienia powierzchni

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

 Odporne na
 działanie warunków 
 atmosferycznych
 i promieniowanie UV.
 Tynk silikonowy
 ma właściwości
 samoczyszczenia

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

Dowiedz się więcej na www.termoorganika.pl

NIEZAWODNOŚĆ

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

RÓŻNORODNOŚĆ

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

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to zestaw elementów potrzebnych do wykonania 

ocieplenia ścian zewnętrznych. Wszystkie składniki są produkowane w oparciu o nowoczesne 

technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki temu produkty Termo Organiki posiadają  

doskonałe parametry cieplne i właściwości użytkowe.

Produkty Termo Organiki od lat cieszą się pozytywną opinią ekspertów, czego dowodem  

są liczne i prestiżowe nagrody. Ponadto posiadają krajowe (AT) lub europejskie (ETA) oceny  

techniczne oraz rekomendacje techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

Myśl: Ciepło

https://termoorganika.pl/
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2,46 m²

19,85 m²

13,93 m²

3,11
m²

5,13
m²

1,56
m²

2,04
m²

0,85
m²

3,25
m²

6,05

15
,7

0 3,20 m²

1,71
m²

1,78 m²

11,66 m²

9,13 m² 8,96 m²

2,56
m²

DALIA

arch. Tomasz Sobieszuk

Piękna i funkcjonalna

92 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-dalia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=dalia
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-dalia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=dalia


100PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

3,31
m²

4,85
m²

9,25 m²

1,48

25,63 m²

7,6 m²

3,92 m²

6,83 m²

0,8 m²

8,20

10
,5

0

4,34 m²

11,22 m²

8,35 m² 9,17 m²

3,84 m²

3,99
m²

LILIA

arch. Tomasz Sobieszuk

Skromna elegancja

105 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lilia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=lilia
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lilia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=lilia
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LILIA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lilia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=lilia
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lilia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=lilia
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NAZWALILIA

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lilia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=lilia
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-lilia.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=lilia


106PROJEKTY DOMÓW Z UŻYTKOWYM PODDASZEM

2,09
m²

3,79
m²26,05 m²

7,88 m²

5,79 m²

3,01
m²

1,93
m²

9,05

8,
00

5,78 m²

8,00 m²
9,68 m²

8,45 m²
4,69
m²

JAGODA

arch. Tomasz Sobieszuk

Uniwersalna estetyka

87 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagoda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagoda
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagoda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagoda
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagoda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagoda
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagoda.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagoda


https://www.ruukki.com/pol/dachy/produkty/pokrycia-dachowe/classic-m-produkty/ruukki-classic-m?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=classic&utm_term=022021
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12,76 m²
10,63 m²

7,63 m²

6,16 m²
27,77 m²

14,73 m²

32,85 m²
4,59
m²

15,64

9,
04

23,95 m²
12,38 m²

7,17 m²

13,32 m²

13,30 m²
9,45 m²

JAGODOWY 2 DR-T

arch. Tomasz Sobieszuk

Niewymuszona elegancja

169 m²

28 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagodowy_2_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagodowy_2_dr-t
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JAGODOWY 2 DR-T

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagodowy_2_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagodowy_2_dr-t
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NAZWAJAGODOWY 2 DR-T

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagodowy_2_dr-t
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jagodowy_2_dr-t.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=jagodowy_2_dr-t
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7,01 m²

17,02 m²

28,89 m² 15,44 m²

8,54 m² 6,43 m²

23,69 m²

38,56 m²

2,77
m²

3,39
m²

3,97
m²

22,54

21
,1

4

2,68 m²

strych
nieużytkowy

10,23 m²

12,87 m² 10,20 m²
12,52

m²

5,03
m²

SZPAK 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Ponadczasowy styl

171 m²

39 m²
garaż

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=szpak_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=szpak_2
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SZPAK 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=szpak_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=szpak_2


122

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

NAZWASZPAK 2

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=szpak_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-szpak_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=szpak_2
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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

15,51

15
,3

1

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

Inspirowany pięknem natury

175 m²

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
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PLATAN

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
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PLATAN

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
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PLATAN

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-platan.php?utm_source=katalog&utm_medium=org&utm_campaign=pdf&utm_term=2021-04&utm_content=platan
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mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Beton komórkowy jest materiałem konstrukcyjnym o  bardzo 
dużych możliwościach. Ma wiele właściwości użytkowych, 
które powodują, że jest najpopularniejszym materiałem wśród 
wszystkich materiałów murowych. 

Jego podstawową zaletą jest łatwość obróbki, wynikająca 
z  tego, że beton komórkowy jest materiałem lekkim, 
jednorodnym i  o  porowatej strukturze. Daje to duże 
możliwości architektonicznego kształtowania budynków.  
Ma to szczególnie znaczenie w  budynkach o  finezyjnych 
kształtach elewacji, ale również w  budynkach z  poddaszem 
użytkowym. W  tego typu budynkach ściany z  betonu 
komórkowego można bardzo łatwo dopasować do kształtu 
dachu. 

W przypadku ścian szczytowych, bloczki bardzo łatwo można 
dociąć i  dopasować do kąta nachylenia połaci dachowej. 
Ponadto wysoka izolacyjność cieplna i  jednorodność betonu 
komórkowego powoduje to, że opór cieplny ściany w kierunku 
pionowym, a  więc do góry w  kierunku dachu jest tak samo 
dobra, jak w  kierunku poziomym. Wystarczy niewielka 
grubość termoizolacji, by ściany szczytowe miały odpowiednią 
termoizolacyjność w miejscu pod dachem. 

To tylko niektóre właściwości, dzięki którym widać, że 
w  budynkach z  poddaszem użytkowym warto zastosować 
system budowy z betonu komórkowego.

Precyzyjnie dopasowane ściany
z betonu komórkowego 

WIĘCEJ INFORMACJI

EKSPERT 
radzi

https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
https://www.facebook.com/betonkomorkowy/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mak_4.php
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WIĘCEJ INFORMACJIMonika Kupska-Kupis
architekt VELUX Polska

Okna dachowe można montować w dachach o kącie nachylania 
od 15° do 90°. Aby zapewnić sobie dobry widok na zewnątrz, 
a tym samym komfort użytkowania poddasza należy dopasować 
wielkość okna i  wysokość jego montażu do kąta nachylenia 
połaci. Jeśli zależy nam na swobodnym widoku, dolna krawędź 
ościeżnicy powinna znajdować się na wysokości ok. 90 cm nad 
podłogą. 

Okna dachowe można montować w  zestawach obok 
siebie w  pionie lub poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
optycznie powiększymy przestrzeń pomieszczenia oraz 
wpuścimy do niego znacznie więcej światła. Pamiętajmy,  
że w poziomie łączymy okna tej samej wysokości – w praktyce 
jest to jednoznaczne z  tym samym rozmiarem okien.  

Jeśli pomieszczenie jest wysokie można zamontować okno 
jedno nad drugim. Trzeba jednak pamiętać, że w  pionie 
łączymy okna o  tej samej szerokości, ale jeśli zależy nam na 
urozmaiceniu wnętrza, okna mogą być różnej długości. 

Okna dachowe możemy też  łączyć z  oknami pionowymi 
w zestawy kolankowe tak, by wykorzystać ściankę kolankową 
do otwarcia wnętrz na światło i  otoczenie wokół budynku.  
Okna kolankowe dostępne są w  wielu rozmiarach,  
co daje możliwość zastosowania ciekawych zestawień 
z  przeszkleniami sięgającymi aż do podłogi. Jeśli poddasze 
nie posiada ścianki kolankowej, dobrym pomysłem 
są elementy doświetlające montowane pod tym samym kątem, 
co okna dachowe lub rozwiązania typu balkon dachowy. 

Jak zestawić okna,
by zyskać jak najlepsze oświetlenie poddasza? 

EKSPERT RADZI

PRYMA 2

https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
https://www.velux.pl/planuje/buduje-nowy-dom/jak-wybrac-projekt-domu?utm_source=mtm&utm_medium=banner&utm_campaign=mtm_ekatalog
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-pryma_2.php
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Mało miejsca na kocioł gazowy EKSPERT RADZI

Planuję montaż kotła gazowego, szukam jednak 
rozwiązania które zajmie możliwie mało miejsca. 
Czy kocioł gazowy mogę zamontować w niedużym 
pomieszczeniu pełniącym funkcję garderoby? 

Kondensacyjne kotły gazowe zapewniają nie tylko 
oszczędność na kosztach ogrzewania gazowego, ale również 
oszczędność przestrzeni. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
i  kompaktowej budowie można je wkomponować praktycznie 
w każde pomieszczenie.

Gazowe kotły kondensacyjne wyposażone są w  zamkniętą 
komorę spalania, która eliminuje ryzyko odwrotnego ciągu 
spalin. Między innymi z  tego względu mogą być instalowane 
w  każdym pomieszczaniu nie przeznaczonym na stały pobyt 
ludzi (o  min. kubaturze 6,5 m³). Montaż kotła można więc 
zaplanować np. w kuchni, łazience, garderobie lub holu, co jest 
praktycznym rozwiązaniem m.in. w  przypadku mieszkań lub 
domów o niedużej powierzchni.

Do ich ogrzewania warto wybrać nowoczesny kocioł wiszący 
Vitodens 100-W, który oprócz niedużych wymiarów (36 x 40 
x 70 cm), charakteryzuje się również cichą pracą. Co ważne, 
w  nowych kotłach Vitodens 100-W  wszystkie przyłącza 
dostępne są od przodu. Oznacza to, że można je zamontować bez 
konieczności zachowania bocznych odstępów serwisowych, 
wymaganych przy innych urządzeniach gazowych.

Dzięki temu kotły te sprawdzą się bardzo dobrze zarówno 
w przypadku nowych domów i mieszkań, jak i tych, w których 
konieczna jest modernizacja systemu grzewczego bez 
remontu pomieszczenia czy zmiany jego aranżacji. Kocioł 
kondensacyjny Vitodens 100-W  może w  łatwy sposób i  bez 
kosztownej przebudowy zastąpić konwencjonalne urządzenia 
gazowe m.in. w  budynku wielorodzinnym, w  jednym pionie 
kominowym. Urządzenie można umieścić np. w  ciągu szafek 
wiszących lub w  innej zabudowie, zachowując przy tym 
możliwość bezproblemowego, swobodnego dostępu do ważnych 
elementów urządzenia np. podczas jego serwisowanie.

JUSTA 2

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
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
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
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-justa_2.php
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Wojciech Chronowski 
Starszy Menedżer Produktu FAKRO SP. Z O.O

Energooszczędność jest jednym z  głównych celów do 
realizacji podczas budowy domu. Przede wszystkim myślimy 
o ograniczaniu ucieczki ciepła z budynku w okresie grzewczym. 
Oszczędzamy dzięki temu pieniądze oraz dbamy o środowisko 
naturalne. Zapewniamy sobie również komfortową temperaturę 
wnętrz.

Podobne korzyści możemy uzyskać również latem. Upał 
w  pomieszczeniach daje się nam wtedy we znaki. Żeby się go 
pozbyć nie musimy stosować energochłonnej klimatyzacji. 
Skutecznym i ekologicznym rozwiązaniem są markizy do okien 
dachowych AMZ oraz do okien pionowych VMZ. Markizy FAKRO 
skutecznie chronią przed przegrzewaniem pomieszczeń, 
zatrzymując część promieniowania cieplnego jeszcze przed 
oknem.

Istotne jest, że markizy AMZ i VMZ przepuszczają część światła 
dziennego do wnętrz oraz zapewniają widok na zewnątrz.

Komfortowa temperatura i  energooszczędność to nie jedyne 
korzyści. Markizy FAKRO to również wygoda użytkowania.  
Są dostępne zarówno w  wersji sterowanej ręczne, jak 
i w wersjach elektrycznych. 

Markizy AMZ Z-Wave i  VMZ Z-Wave są sterowane zdalnie 
i  mogą być częścią systemu smartHome. Dostępne są również 
w  inteligentnej wersji Solar zasilanej energią słoneczną oraz 
w wersji WiFi sterowanej za pomocą smartfona.

Markizy – oszczędność zimą i latem

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.fakro.pl/innoview/markizy-do-okien-pionowych/?utm_medium=emagazyn&utm_source=domywstylu&utm_campaign=arch
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wolta_3.php
https://www.fakro.pl/innoview/markizy-do-okien-pionowych/?utm_medium=emagazyn&utm_source=domywstylu&utm_campaign=arch
https://www.fakro.pl/innoview/markizy-do-okien-pionowych/?utm_medium=emagazyn&utm_source=domywstylu&utm_campaign=arch
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Projektując dom skupiamy się przede wszystkim na samej 
bryle budynku, układzie i wielkości pomieszczeń oraz wystroju 
wnętrz. Kwestię zewnętrznego wyglądu domu często spychamy 
na sam koniec. Jednak odpowiedni dobór koloru elewacji jest 
tak samo ważny, jak projekt budynku i  aranżacja wnętrza, 
ponieważ wpływa na wartość estetyczną domu. To również 
wyjątkowe medium komunikacyjne, które wiele mówi o  jego 
mieszkańcach. 

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

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

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

Modne i praktyczne kolory elewacji 

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

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

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

Modne kolory elewacji
domów jednorodzinnych

Anna Szymaszek  
Specjalista ds. PR Produktowego / Product PR Specialist 

EKSPERT RADZI

MANDARYNKA 2

https://www.foveotech.pl/zainspiruj-sie/porady-kolorystyczne/
https://www.foveotech.pl/zainspiruj-sie/porady-kolorystyczne/
https://www.foveotech.pl/zainspiruj-sie/porady-kolorystyczne/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-mandarynka_2.php
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Krzysztof Horała
Prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Marzenie o  domu, którego elewacja harmonijnie komponuje 
się z  otoczeniem, a  drzwi wejściowe i  brama garażowa są 
idealnie dopasowane do całości, można spełnić bez opuszczania 
domowego zacisza. W czasach pandemii to szczególnie istotne. 
Wystarczy komputer i  kilka kliknięć myszką, by wybrać 
dokładnie taką bramę i  drzwi wejściowe jakich potrzebujemy. 
Wszystko za sprawą specjalnego konfiguratora firmy Hörmann. 

To niezwykle dogodne narzędzie umożliwia szybkie i  proste 
zapoznanie się z ofertą wzorów i wersji wykonań interesujących 
nas bram i  drzwi oraz wybór odpowiednich ich właściwości, 
rodzaju powierzchni, koloru czy wielkości. Wgrywając zdjęcie 
fasady domu i  pozycjonując konfigurację na tej ilustracji, 
metodą prób i błędów możemy szukać wariantu, który w pełni 

nas usatysfakcjonuje. Klikając myszką, bawiąc się kolorem, 
rodzajem powierzchni, a  nawet wzorem, wirtualnie testujemy 
różne rozwiązania. Na końcu wybieramy i akceptujemy to, które 
podoba się nam najbardziej i  kończymy konfigurację poprzez 
wydrukowanie pliku pdf z wybranymi produktami. 

Aby uzyskać indywidualną ofertę, z przygotowaną konfiguracją 
udajemy się do najbliższego partnera firmy Hörmann.

Nasz konfigurator bardzo ułatwia podjęcie decyzji i dokonanie 
wyboru bez wychodzenia z  domu. W  ten sposób budując czy 
remontując dom, nie tylko zyskujemy czas, ale w tym trudnym 
okresie chronimy zdrowie nasze i naszych bliskich. 

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amarylis_7.php
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WIĘCEJ INFORMACJIKrzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

MALUTKI 4
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Ściany fundamentowe, tak jak inne elementy budynku powinny 
być ocieplone by maksymalnie ograniczyć straty ciepła, które 
przenika do gruntu. Ich betonowa konstrukcja wzmocniona 
stalowym zbrojeniem bardzo dobrze przewodzi ciepło 
powodując duże wychłodzenie wewnętrznych części budynku 
na styku podłogi i ściany. 

Bardzo ważny jest rodzaj zastosowanego styropianu, 
ponieważ nie wszystkie styropiany nadają się do ocieplania 
fundamentów. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
styropianu grafitowego TERMO ORGANIKA typu „fundament” 
o  obniżonej chłonności wody: TERMONIUM fundament lub 
TERMONIUM PLUS fundament, które najlepiej sprawują się 
w  warunkach ekstremalnych, gdzie panuje duże zawilgocenie 
i  nacisk gruntu. To specjalnej odmiany płyty styropianowe, 
które zawierają dodatki poprawiające właściwości izolacyjne 
(np. grafit) i zwiększające odporność na zawilgocenie (związki 
hydrofobowe). Płyty spełniają wymagania jakie stawia się 
materiałom izolacyjnym izolującym fundamenty i  dzięki 
którym możliwe jest uzyskanie wysokiej ochrony cieplnej 
budynku. 

Jak poprawnie wykonać prace ociepleniowe ścian 
fundamentowych?

Płyty styropianowych typu „fundament” zaleca się mocować 
do ścian fundamentów przy pomocy kleju poliuretanowego, 
który w  krótkim czasie zaledwie kilkunastu minut tworzy 
stabilne połączenie pomiędzy płytą styropianową i  ścianą 
fundamentową. 

Zaletą zastosowania kleju poliuretanowego Termo Organika  
TO-KPU jest przede wszystkim szybkość wykonywanych prac,  
co wiąże się z  mniejszymi kosztami robocizny. Należy  
pamiętać, że przed zamocowaniem płyt styropianowych, 
powierzchnia ścian fundamentów powinna zostać 
zabezpieczona warstwą izolacji przeciw wodnej wykonanej 
przy użyciu masy bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest 
dopuszczona do kontaktu ze styropianem. 

Po przyklejeniu płyt styropianowych można obłożyć 
ocieplone ściany fundamentowe folią kubełkową i  obsypać 
otoczenie fundamentów gruntem. Powyżej poziomu gruntu na  
powierzchni  płyt styropianowych, które będą stanowić 
ocieplenie cokołu, należy wykonać warstwę zbrojoną (siatka 
z  włókna szklanego zatopiona w  kleju uniwersalnym) 
i  wykończyć tynkiem mozaikowym lub inną okładziną 
elewacyjną.

Ocieplenie fundamentów - Jaki rodzaj styropianu 
wybrać i jak poprawnie  wykonać ?  

https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-malutki_4.php
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