HITY

2020

PROJEKTY

DOMÓW
do

140m²

Małe
i Komfortowe,
Wygodne
i Funkcjonalne

ARIEL

Nowoczesna klasyka
arch. Tomasz Sobieszuk

128 m²
garaż
32 m²

4,47
m²

4,25 m²

14,08 m²

16,53 m²

5,36 m²

11,47 m²

32,54 m²

13,89 m²
5,86 m²

2,01
m²

31,90 m²

5,47
m²

2,84
m²

9,37 m²
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Projekt z całą pewnością
przypadnie do gustu

miłośnikom nowoczesnych
rozwiązań, pozostającym

w zgodzie z naturą. Klasyczna
bryła, wielospadowy

dach i duże przeszklenia
otwierające dom na

otoczenie, a także obecność
rozbudowanego tarasu to

tylko kilka z jego wielu zalet,
które zaliczają ten dom do
najczęściej wybieranych
projektów domów.
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6

Połączenie jasnego tynku
z grafitową stolarką okienną
i blado czerwonymi
płytkami klinkierowymi
tworzy wyrazistą stylistykę
w skandynawskim stylu.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

WAKACYJNY
W zgodzie z naturą
arch. Tomasz Sobieszuk

76 m²

9,21 m²

9,21 m²

39,30 m²

8,88 m²

3,50
m²
5,75 m²
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Dom w wyraźny sposób

nawiązuje swoją stylistyką do
architektury skandynawskiej,
w której można odnaleźć

liczne odniesienia do natury,

będącej niesamowicie ważną
wartością w życiu i kulturze
Skandynawów. Wakacyjny

będzie idealną propozycją na
letnie wyjazdy, ale również

sprawdzi się jako mieszkanie
całoroczne.
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ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

UMBRA

Wytworna i skromna
arch. Maciej Matłowski

88 m²

25,1 m²
5,6
m²

12,0 m²

8,2 m²
13,2 m²

1,6
m²

5,7 m²

2,2
m²

14,4
m²
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Subtelnie rozbudowana bryła
tworzy wydzielone strefy

funkcjonalne we wnętrzu,
zapewniając optymalny

komfort użytkowania swoim
domownikom. Z zewnątrz
UMBRA ozdobiona

gustownymi panelami

z ciemnego drewna sprawia
wrażenie wytwornej
elegancji.
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PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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Podłoga w odcieniu naturalnego drewna i wyrazista stolarka okienno-drzwiowa pięknie kontrastują
z jasnymi ścianami, tworząc elegancki charakter wnętrza.
ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

ELKA 2

Harmonijna symetria
arch. Tomasz Sobieszuk

86 m²

30,87 m²

14,21 m²

6,39 m²
8,35
m²

4,52
m²

5,44 m²

12,21 m²

3,96
m²
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Wyjątkowo zgrabny

i kompaktowy projekt

domu z dwoma sypialniami.
Symetria frontowej elewacji
podkreśla ponadczasowy,
harmonijny charakter
koncepcji. Projektant

przyłożył wagę do detali,

dlatego pomimo niewielkich
gabarytów dom jest bardzo
funkcjonalny, a układ

pomieszczeń przemyślany
i praktyczny.
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PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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Współcześni architekci uwielbiają
drewno! Dodatki z tego
materiału potrafią ożywić każde
pomieszczenie, kreując przytulną
atmosferę we wnętrzu.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

DAKTYL

Kameralne piękno
arch. Tomasz Sobieszuk

133 m²

5,45
m²

4,17
m²

3,55
m²

27,21 m²
11,91 m²

10,96 m²

2,51
m²

3,68
m²

10,09
m²
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DAKTYL, z pozoru

minimalistyczny i prosty,

kryje w sobie funkcjonalne,
przestrzenne wnętrza
i zapewni swoim

mieszkańcom wszystko, co

potrzebne do szczęścia. Ten

projekt z kategorii budynków
z użytkowym poddaszem,

będzie świetną propozycją
dla 4-5-osobowej rodziny.

Dom łączy cechy tradycyjnej

architektury z nowoczesnymi
elementami.

PROJEKTY DOMÓW DO 140 m² HITY 2020. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

OKNA
STWORZONE
Z NATURY

Rekomenduje:
Architekt Robert Konieczny, KWK Promes

- autor najlepszego domu świata wg magazynu Wallpaper

OKNA FASADOWE FAKRO INNOVIEW

– IDEALNE POŁĄCZENIE DREWNIANEJ RAMY
Z ALUMINIOWĄ OKŁADZINĄ
Drewno to naturalny surowiec, który wprowadza
do wnętrza miły i przytulny klimat. W oknach
fasadowych FAKRO INNOVIEW drewno chronione
jest przez aluminium jak najcenniejszy skarb,
przez co okna odporne są na czynniki zewnętrzne
zachowując długoletnią trwałość. Okna wykonane
z drewna to stabilność konstrukcji nawet w dużych
rozmiarach, namiastka natury na co dzień oraz
niezrównana estetyka.

WERANDA 3
Naturalnie piękna
arch. Tomasz Sobieszuk

106 m²

4,66
m²

7,70
m²
40,50 m²

4,27
m²

3,20
m²

3,75
m²

6,18
m²
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Duże przeszklenia,

nowoczesna bryła i kominek
na tarasie są atutami tego
projektu. WERANDA 3
to nowoczesny dom

dedykowany 4-osobowej
rodzinie. Jego program

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

idealnie współgrają ze sobą

i uzupełniają się wzajemnie.
Elewację utrzymano

w naturalnych odcieniach.
Oryginalności dodają jej
estetyczne, drewniane
przepierzenia.
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PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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ZOBACZ PROJEKT
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MALUTKI 7

Stonowana estetyka
arch. Tomasz Sobieszuk

119 m²

19,12 m²

8,59
m²
3,93
m²

3,73 m²

1,91
m²
5,47 m²

3,22
m²

1,79
m²

24,30 m²
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Prosta forma

architektoniczna w stylu
nowoczesnej stodoły
została wzbogacona

o wychodzący poza bryłę

budynku przeszklony salon.
Na parterze w porównaniu
z poprzednimi wersjami
projektu pojawił się

dodatkowy pokój, który
spokojnie może pełnić

rolę gabinetu lub pokoju
gościnnego. Elewację

tworzą nowoczesne, szare
płytki klinkierowe, które

w płynny sposób łączą się
z bezokapowym dachem.
Koncepcję dopełniają
drewniane panele

w naturalnym odcieniu.
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ZOBACZ PROJEKT
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MALUTKI 2

Bezpieczna przystań
arch. Tomasz Sobieszuk

90 m²

2,03
m²
8,39
m²

3,69 m²
24,92 m²

2,72
m²

3,09
m²

1,68
m²
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Projekt MALUTKI 2 jest

minimalistyczną koncepcją
w stylu nowoczesnej

stodoły, która przypadnie

do gustu również osobom

nie do końca przekonanym
do nowoczesnych stylów.
Zastosowanie dużej

ilości drewna w aranżacji
zewnętrznej łagodzi

surowy charakter całej

koncepcji i powoduje,że

projekt sprawia wrażenie

niesamowicie przytulnego

miejsca do życia. Całkowita
powierzchnia użytkowa

domu wcale nie jest mała, jak
sugeruje nazwa projektu -

dom zapewni pełen komfort
użytkowania 3-4-osobowej
rodzinie.

PROJEKTY DOMÓW DO 140 m² HITY 2020. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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ZOBACZ PROJEKT
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WANILIA

Przytulna i funkcjonalna
arch. Maciej Matłowski

111 m²

6,59 m²

26,71 m²

1,54
m²

3,34 m²
5,98
m²

6,81 m²

1,97
m²

2,42
m²

2,79 m²

11,40 m²
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Funkcjonalny i ekonomiczny
projekt domu WANILIA
zwraca uwagę swoją

piękną, frontową elewacją.
Podcień budynku

z wejściem głównym został
zaakcentowany dwiema

kolumnami oraz eleganckimi
płytami elewacyjnymi

w odcieniu naturalnego
drewna. Na tle prostej

bryły odznacza się urocza,

trójkątna lukarna, ulokowana
centralnie nad wejściem
głównym.
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ZOBACZ PROJEKT
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AWOKADO

Klasyczna elegancja
arch. Tomasz Sobieszuk

100 m²

2,90
m²

3,59
m²

11,33
m²

10,02 m²

2,37
m²

11,29 m²

27,23 m²

10,11
m²

6,16
m²

4,10
m²

2,05
m²

8,78 m²
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Dom posiada wydłużony
plan pomieszczeń

niczym kształt awokado.

W centralnej części znajduje
się ciąg komunikacyjny,

a wokół niego zaplanowano
poszczególne pokoje.

Autor zadbał aby projekt
domu wyróżniał się

nowoczesnym designem
oraz innowacyjnymi
rozwiązaniami.

PROJEKTY DOMÓW DO 140 m² HITY 2020. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.
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Drewniane płyty na ścianach, dopasowane
kolorystycznie wykończenie podłogi
i stolarka okienna oraz detale w postaci
efektownych przepierzeń kreują przyjemne
warunki do odpoczynku na tarasie.

Również od frontu Awokado prezentuje się bardzo elegancko. Kamienne płytki elewacyjne
w połączeniu z drewnem tworzą bardzo przyjemną w odbiorze aranżację zewnętrzną.
Warto zadbać o takie detale jak lampy zewnętrzne. Odpowiednie oświetlenie potrafi
stworzyć naprawdę wyjątkowy klimat.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

AWOKADO 3

Uniwersalny i niezawodny
arch. Tomasz Sobieszuk

108 m²
garaż
20 m²

7,53 m²

20,04 m²

3,13
m²

3,01
m²

11,40
m²

10,31 m²

2,12
m²

28,04 m²

10,08 m²
7,29
m²

11,52 m²

3,24
m²

1,86
m²

8,18 m²
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80

Projekt domu AWOKADO 3
dzięki swej prostej bryle
nawiązuje nieco do

nowoczesnej stodoły.

Cała aranżacja zewnętrzna
opiera się na idealnie

skomponowanych elementach
w stylu tradycyjnym z nutą
nowoczesności. Mimo,
że można go zaliczyć

do kategorii budynków

jednorodzinnych średniej

wielkości, dom zdecydowanie
zaspokoi potrzeby

mieszkaniowe rodziny
z dwójką dzieci.
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Zadaszenie tarasu to ogromny atut. Jest to
pozornie mało znaczący drobiazg, jednak
zdecydowanie podnosi komfort
codziennego użytkowania.

Niezwykle minimalistyczna forma architektoniczna
budynku w projekcie AWOKADO 3 zachwyca swoją
prostotą. Wyraziste dodatki w postaci
płyt elewacyjnych ze zróżnicowanych
materiałów nadają wyrazistości
całej koncepcji.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

MALINOWY
Sielskie klimaty
arch. Maciej Matłowski

118 m²

39,88 m²

12,28 m²

1,09
m²

1,68
m²

6,00 m²

7,66
m²
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Projekt uroczego domu
o nazwie MALINOWY

może pełnić rolę zarówno
domu letniskowego, jak
również całorocznego.

Drewniane wykończenie
elewacji w połączeniu
z grafitowym dachem

sprawia, iż dom idealnie

wkomponuje się w sielskie
otoczenie wiejskiego

krajobrazu. Niewątpliwym
atutem projektu jest duża
weranda zaprojektowana
od strony ogrodu, która

pozwoli cieszyć się pięknem
natury, niezależnie od

pogody. Z pewnością będzie
ona ulubionym miejscem

popołudniowych spotkań
domowników.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

POGODNY

Nowoczesny i dystyngowany
arch. Tomasz Sobieszuk

138 m²
garaż
23 m²

5,90
m²

23,36 m²

27,21 m²
11,79 m²

10,94 m²

2,37
m²

3,88
m²

4,72
m²
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POGODNY to projekt domu

z użytkowym poddaszem
o nowoczesnej formie
bryły i funkcjonalnym

programie użytkowym.

Wygląd, nawiązujący do

stylu nowoczesnej stodoły,

podkreśla dach bez okapów
oraz sposób aranżacji

elewacji. Zarówno dach, jak
i większość ścian budynku

wykończono blachą na rąbek
w kolorze antracytowym,

który efektownie kontrastuje
z drewnianymi panelami

elewacyjnymi stanowiącymy
ciekawy element

dekoracyjny. Atrakcyjnym
dopełnieniem całości są
liczne przeszklenia.
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Myśl: Ciepło

Myśl: Ciepło

Tomasz Kuchar
& Termo Organika

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

Numer 1
w polsce

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ!
STYROPIAN • TYNKI • FARBY • KLEJE

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

NIEZAWODNOŚĆ

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to zestaw elementów potrzebnych do wykonania

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

ocieplenia ścian zewnętrznych. Wszystkie składniki są produkowane w oparciu o nowoczesne
technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki temu produkty Termo Organiki posiadają
doskonałe parametry cieplne i właściwości użytkowe.

EFEKTYWNOŚĆ

Produkty Termo Organiki od lat cieszą się pozytywną opinią ekspertów, czego dowodem
są liczne i prestiżowe nagrody. Ponadto posiadają krajowe (AT) lub europejskie (ETA) oceny
techniczne oraz rekomendacje techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

RÓŻNORODNOŚĆ

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

SIATKI

samoczyszczenia

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

JAKOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

EFEKT

CZAS

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

GRUNTY
Służą do przygotowania
i wzmocnienia powierzchni

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

STYROPIANY
Dedykowane
szczególnie dla domów
pasywnych
i energooszczędnych

Dowiedz się więcej na www.termoorganika.pl

MALUTKI 4

Nieprzeciętna prostota
arch. Tomasz Sobieszuk

136 m²
garaż
33 m²

11,16 m²
1,12
m²

2,39
m²

5,28
m²

18,60 m²
32,80 m²

4,68
m²

3,56 m²

8,95 m²
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Projekt domu MALUTKI 4

przypomina MALUTKIEGO 2,
jednak został dodatkowo

wyposażony w praktyczny,
dwustanowiskowy

garaż. Jeżeli szukasz

nowoczesnych rozwiązań
architektonicznych, to

jest propozycja dla Ciebie!
Podobnie jak pozostałe

projekty z tej kolekcji, dom
posiada zachwycające
okna o oryginalnym,

geometrycznym kształcie,

które nadają całej koncepcji
wyjątkowego charakteru.
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DECYMA 4

Wyszukane detale
arch. Tomasz Sobieszuk

94 m²
garaż
17 m²

6,73 m²

17,53 m²

14,62
m²

25,51 m²

12,05 m²

11,62 m²
5,63 m²

3,04
m²

3,04
m²

2,05
m²

2,26
m²

7,85 m²
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Piękno przejawia się

w detalach. DECYMA 4

to kompaktowy projekt
domu dla 3-osobowej

rodziny. Z pozoru prosta

bryła zaprojektowana na

planie prostokąta została

urozmaicona przepięknym
wykończeniem elewacji
w postaci drewnianych
paneli i kamiennych

płytek. Architekt zadbał

o dopieszczenie projektu
również od drugiej

strony - piękny taras

ozdobiono drewnianymi
przepierzeniami.
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Biel, szarość, naturalne drewno i czerń to
przepis na piękne, nowoczesne wnętrze.
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Należycie zaprojektowany kominek
będzie niepowtarzalną ozdobą salonu,
a odpowiednio wyeksponowane drewno
służące do rozpalania ognia podkreśli
wyjątkowy charakter domu.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

ELKA 5

Niekwestionowana klasa
arch. Tomasz Sobieszuk

98 m²

10,84
m²

3,12 m²

26,26 m²

13,17 m²

10,14
m²

4,41 m²

3,51 m²

1,94
m²
9,03
m²

1,53
m²

3,16
m²
11,04 m²
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Proste rozwiązania

gwarantują sukces.
Projekt domu

ELKA 5 zachwyca swoją

nieskomplikowaną i zwartą
formą. Na przejrzystym

planie architektonicznym
projektantowi udało się
stworzyć komfortowy
program użytkowy

z wyraźnie oddzieloną strefą
dzienną od nocnej.

We wnętrzu domu odnajdzie
szczęście i bezpieczeństwo
3-4-osobowa rodzina.
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ELKA 5 została zaprojektowana w taki sposób,
że wszystkie pomieszczenia od strony ogrodu mają
indywidualny dostęp do tarasu. Wysokie okna pełnią
nie tylko funkcję użytkową, ale również estetyczną.
Duża ilość przeszkleń eksponuje piękno tylnej
elewacji.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

Wybierz dachówkę CREATON

Postaw na design i funkcjonalność
klasyczna

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

Funkcjonalny system dachowy
dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów

LE •

K

E •

H

NI

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

WIERZC
PO

minimalizm

DE

RY •
LO

nowoczesny

O

O

M

elegancja

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

Szlachetne powierzchnie
odporne na UV oraz zmiany temperatury

Najbogatsza gama dachówek
ceramicznych i cementowych

Najdłuższa na rynku gwarancja
do 50 lat dla modeli ceramicznych*

Więcej rozwiązań dachowych na www.creaton.pl

FISTASZEK

Ponadczasowy styl
arch. Tomasz Sobieszuk

81 m²

7,21
m²
26,69 m²

13,79 m²
6,35 m²

8,07 m²

1,84
m²

3,94
m²

12,76 m²

Niewielki i niepozorny,

ale niezwykle elegancki oraz
ponadczasowy - taki jest

projekt domu FISTASZEK.
Harmonia prostych linii
i symetria sprawiają,

że dom przypadnie do

gustu miłośnikom prostych,
sprawdzonych rozwiązań,
którzy poszukują dla

siebie niedużego domu

o przejrzystym układzie
funkcjonalnym. Projekt

niedrogi w budowie i tani

w późniejszej eksploatacji.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

FISTASZEK 2

Niewymuszona elegancja
arch. Tomasz Sobieszuk

81 m²

7,15
m²
26,95 m²

13,97 m²
6,11 m²

7,69 m²

2,10
m²

4,50
m²

12,94 m²
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Prosta bryła budynku
została zwieńczona

czterospadowym dachem.
Biały tynk połączony

z drewnianymi elementami
wykończenia oraz szarą
stolarką, podkreślają

nowoczesny charakter
domu, zapewniając

mu niezwykle stylowy

wygląd. FISTASZEK 2 to

ekonomiczny w budowie

i eksploatacji projekt domu

parterowego, przeznaczony
dla 3-4 -osobowej rodziny,
stanowiący świetną

alternatywę dla mieszkania
w bloku.
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Wysunięte okapy
dachu tworzą
zadaszenie tarasu
wykończone drewnianą
podbitką, a panele
elewacyjne kreują
wyjątkowo przytulną
atmosferę.

ZOBACZ PROJEKT
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FISTASZEK 3

Ponadprzeciętnie praktyczny
arch. Tomasz Sobieszuk

90 m²
garaż
20 m²

8,44 m²

26,95 m²

8,40
m²

20,42 m²
7,36 m²

8,08 m²

1,89
m²

11,45 m²

4,05
m²

1,68 m²

11,36
m²
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Uniwersalna, ponadczasowa
stylistyka sprawdzi się

w każdym otoczeniu oraz
będzie zawsze atrakcyjna

i elegancka, bez względu na
zmieniające się trendy.
Prosta bryła budynku

zwieńczona czterospadowym
dachem, jasna elewacja

i stolarka okienno-drzwiowa
w naturalnym odcieniu

tworzą piękną aranżację

zewnętrzną, uzupełnioną
kamiennymi płytkami

i drewnianymi panelami,

pasującymi kolorystycznie do
całej koncepcji. We wnętrzu
FISTASZKA 3 znajdziemy

między innymi dwie sypialnie
i garaż.
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Projekt z zewnątrz jest bardzo
przyjemny w odbiorze. Elewacja
utrzymana w jasnych odcieniach
nadaje uroku całej koncepcji.

ZOBACZ PROJEKT
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FISTASZEK 6
Niepozornie piękny
arch. Tomasz Sobieszuk

104 m²

5,30 m²
11,79 m²

13,09 m²

25,31 m²

7,06 m²

9,83 m²
2,08
m²
9,0 m²

2,99
m²

5,73 m²

11,55 m²
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Projekt domu parterowego
FISTASZEK 6 jest

kwintesencją tradycyjnej

architektury wzbogaconej

nowoczesnymi elementami.
Należy do kategorii

domów średniej wielkości
i zapewni optymalny

komfort dla 4-osobowej
rodziny. Ponadczasowa

stylistyka, prostota formy
architektonicznej oraz

niezawodne rozwiązania

technologiczne zastosowane
w prezentowanym projekcie
sprawią, że dom będzie

bezpiecznym i komfortowym
miejscem do życia.
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Detale mają znaczenie! Kamienne
płytki elewacyjne i ażurowa pergola na
tarasie powodują, że minimalistyczny
FISTASZEK 6 staje się jeszcze bardziej
atrakcyjny.

ZOBACZ PROJEKT
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FISTASZEK 7
Estetyczny komfort
arch. Tomasz Sobieszuk

95 m²
garaż
20 m²

13,61 m²

26,78 m²

8,01
m²

20,16 m²
8,00 m²

8,08 m²

1,89
m²

11,45 m²

4,05
m²

1,68 m²

11,36
m²
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Z zewnątrz sprawia wrażenie
bardzo przytulnego i taki też

jest w rzeczywistości. Panele
elewacyjne w naturalnym,

ciepłym odcieniu i kamienne
płytki o jasnej barwie

nadają mu niesamowitego
uroku. Projekt domu ma

bardzo przejrzysty rozkład
pomieszczeń, w którym

można zauważyć wyraźny
podział na strefę dzienną,
nocną i gospodarczą.
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Strefa tarasowa w FISTASZKU 7
to ogromna zaleta projektu.
Ma ona postać praktycznej,
werandy z zadaszeniem
wspartym na pięknych filarach
podkreślających piękno całej
koncepcji.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

BEZ

Urok tradycji
arch. Tomasz Sobieszuk

86 m²

4,22 m²
5,01 m²

22,00 m²

4,21 m²

2,32
m²

1,65
m²

2,00
m²

8,59 m²
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BEZ to niewielki dom

z użytkowym poddaszem
zaprojektowany
w tradycyjnym,

ponadczasowym stylu.
Na parterze utworzono

kuchnię ze spiżarnią, salon
z jadalnią, łazienkę oraz

kotłownię z niezależnym
wyjściem na zewnątrz.

Na poddaszu natomiast
przewidziano trzy

sypialnie, w tym jedną

z własną garderobą, oraz

ogólnodostępną łazienkę.
Atutem projektu jest

możliwość jego aranżacji
jako budynek z wjazdem

od północy oraz jako dom
z wejściem od południa.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

IMBIR

Mały i tani
arch. Tomasz Sobieszuk

50 m²

7,1 m²
17,5 m²
4,1 m²
5,4 m²

3,7 m²

2,5
m²

10,3
m²
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IMBIR to mały, ale wygodny

dom, idealny dla małej

rodziny, bądź dla seniorów,

którzy marzą o własnej ostoi
spokoju po wyprowadzce
dzieci. Jest to wspaniały

przykład projektu domu
w cenie mieszkania.

Niewielka powierzchnia,

prosta forma oraz oszczędna
elewacja czynią go

ekonomicznym w budowie
oraz użytkowaniu.

ZOBACZ PROJEKT
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IMBIR 2

Filigranowe kształty
arch. Tomasz Sobieszuk

55 m²
garaż
20 m²

5,23 m²
19,84 m²

7,27 m²
17,27 m²

5,44 m²

3,99
m²

3,45
m²
9,98 m²

2,44
m²
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Minimalizm domu oraz jego

wielkość sprawiają, że z całą
pewnością można zaliczyć
go do projektów domów

małych i tanich w budowie.
Nieskomplikowana bryła

budynku przykryta została
dwuspadowym dachem.

Elewację urozmaicono jasną
płytką klinkierową,

co tworzy niezwykle

elegancki i nowoczesny efekt
końcowy.
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Efektowna belka stropowa
uwydatnia uroczy charakter
projektu. Do tego drewniane,
ażurowe panele na rośliny pnące
i w rezultacie otrzymujemy bardzo
interesujący efekt końcowy.

ZOBACZ PROJEKT
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IMBIR 6

Mały i charakterny
arch. Tomasz Sobieszuk

50 m²

11,30
m²

18,35
m²

4,23 m²
3,98 m²

3,48 m²

2,87
m²

5,37
m²
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Najmniejszy

z zaprezentowanych

projektów, idealny dla osób
marzących o własnych

czterech kątach oraz niskich

kosztach budowy. Ten uroczy
i funkcjonalny dom możesz
mieć w cenie mieszkania!
Kompaktowy charakter

projektu pomoże zacieśnić
więzi rodzinne.
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Małe jest piękne! Duże przeszklenia
w formie wysokich okien optycznie
powiększają kompaktowe wnętrza
w projekcie IMBIR 6.

ZOBACZ PROJEKT
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KIWI 3

Niezawodnie funkcjonalny
arch. Tomasz Sobieszuk

103 m²
garaż
32 m²

12,15 m²

16,74
m²

22,16 m²

10,11
m²
10,46 m²

1,87
m²
2,20
m²

4,86
m²

11,70 m²

5,14 m²

5,78 m²

32,15 m²

PROJEKTY DOMÓW DO 140 m² HITY 2020. MAŁE I KOMFORTOWE, WYGODNE I FUNKCJONALNE.

172

Minimalistyczny,

ale przytulny wygląd, proste

linie oraz liczne przeszklenia,
dzięki którym wnętrza

wypełniają się światłem

sprawiają, że dom z całą

pewnością przypadnie do

gustu miłośnikom domów
parterowych. Do jego

budowy wykorzystano
energooszczędne

materiały, a sam projekt
cechuje niezawodność
i funkcjonalność.
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Wykończenie tarasu
materiałami w ciepłych
odcieniach gwarantuje
przyjemną atmosferę
podczas odpoczynku.

ZOBACZ PROJEKT
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MALUTKI 5

Nietuzinkowa elegancja
arch. Tomasz Sobieszuk

122 m²

4,75
m²

15,29 m²

4,37 m²
29,29 m²

4,90 m²

4,67
m²

2,06
m²
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MALUTKI 5 będzie pięknie
prezentował się zarówno

w otoczeniu nowoczesnej,
miejskiej zabudowy,
jak i na tle wiejskich

krajobrazów. Projekt domu

z zewnątrz sprawia wrażenie

przytulnego i komfortowego
miejsca do życia. Aranżacja
zewnętrzna została

utrzymana w spokojnych
odcieniach szarości.

Jego atutem są piękne

przeszklenia od strony
salonu.

ZOBACZ PROJEKT
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MAK

Finezyjnie zwyczajny
arch. Tomasz Sobieszuk

77 m²

12,65 m²

4,67
m²
5,62 m²

26,74 m²

8,28
m²

1,91
m²

4,27
m²

10,32 m²

3,00
m²
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Nieduży, parterowy budynek

charakteryzuje się skromnym
metrażem, ale zapewnia

komfort użytkowania na
najwyższym poziomie.

Małe gabaryty czynią go

odpowiednim wyborem dla
inwestorów poszukujących
domu na wąską działkę.
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Drewno nigdy nie wyjdzie
z mody. Jeśli nie masz
pomysłu na aranżację tarasu
wybór naturalnego drewna
będzie strzałem w dziesiątkę.

ZOBACZ PROJEKT
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AWOKADO 2
Skromny i uroczy
arch. Tomasz Sobieszuk

100 m²

3,33 m²
11,33
m²

10,02 m²

28,04 m²

5,75
m²
9,19
m²

1,45
m²
11,52 m²

6,11
m²

3,24
m²

1,86
m²

8,18 m²
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Uproszczona wersja

kompaktowego projektu
AWOKADO 2. Dom

zwieńczony został

dwuspadowym dachem,
a taras wyposażono

w praktyczne zadaszenie.
Projekt domu będzie

odpowiedni dla 4-osobowej
rodziny, która preferuje

sprawdzone, ponadczasowe

rozwiązania w architekturze.
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Piękne, drewniane płyty elewacyjne nadają niezwykłości projektowi
AWOKADO 2, a praktyczne, wsparte na estetycznych filarach
zadaszenie tarasu zapewni pełen komfort podczas
odpoczynku na świeżym powietrzu.

ZOBACZ PROJEKT
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SEPIA

Piękno tradycji
arch. Tomasz Sobieszuk

70 m²

4,88
m²
11,98 m²

18,74 m²

5,54 m²
10,15
m²
9,57 m²
4,09
m²

3,73
m²
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Dom funkcjonalny to dom,
w którym zaspokojone są

potrzeby jego mieszkańców,
a wszystkie rozwiązania
projektowe są w pełni
przemyślane. SEPIA

jest hołdem dla tradycji

przejawiającym się między
innymi poprzez stylową

aranżację zewnętrzną bogatą
w elementy drewniane.

Do tego projektant dodał
klasyczną bryłę budynku
i dwuspadowy dach,

otrzymując w ten sposób
wygodny dom dla osób

lubiących ponadczasowy
styl.
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EKSPERT

radzi

Jakiej gęstości bloczki z betonu komórkowego wybrać
do budowy budynku jednorodzinnego, 500 czy 600?

mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Inwestorzy przystępujący do budowy budynku jednorodzinnego
wybierając na ściany bloczki z betonu komórkowego, często
zastanawiają się jakiego rodzaju gęstość wybrać. Powinno to
być określone w projekcie, ale w tym zakresie są zazwyczaj
możliwości pewnych zmian. Na budynki jednorodzinne, czyli
budynki dwukondygnacyjne dobrym rozwiązaniem są bloczki
o klasie gęstości 500 lub 600. Decydując się na którąś z tych
gęstości zobaczmy jakie są między nimi różnice i zastanówmy
się, czy są one istotne dla inwestora.
Klasa gęstości oznacza średnią gęstość w stanie suchym.
Z tym związane są inne właściwości, m.in. wytrzymałość
na ściskanie oraz izolacyjność cieplna. Bloczki 500 SOLBET
mają wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, a bloczki 600 mają
wytrzymałość na ściskanie 3 MPa. To w zupełności wystarczy
do budowy tego typu budynków. (Uwaga(!) nie należy
mylić wytrzymałości na ściskanie elementów murowych
z wytrzymałością i nośnością muru). Obie klasy są stosowane do
budowy nawet wyższych budynków, więc na dom jednorodzinny
mają wystarczającą wytrzymałość na ściskanie. Z gęstością
związana jest również izolacyjność cieplna. Im mniejsza gęstość
czyli im lżejszy beton komórkowy, tym lepsze ma właściwości

WIĘCEJ INFORMACJI

termoizolacyjne. Porównując 500 z 600 wynika, że dla 500
współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,135 W/mK, natomiast
dla 600 λ = 0,170 W/mK. Im mniejsza wartość współczynnika
przewodzenia ciepła, tym lepsza izolacyjność cieplna.
Upraszczając temat, oznacza to, że ściana z bloczków 500 vs.
ściana z bloczków 600, to jakbyśmy mieli ściany ocieplone
warstwą termoizolacji grubszej o 2cm (to jest oczywiście duże
uproszczenie, bo zależy to od całkowitej grubości ocieplenia).
Pod względem wykonawczym, to 500 np. jest lżejsza od 600
o około 20%.
To dodatkowy atut dla wykonawcy, któremu łatwiej będzie
budowało się z lżejszego materiału.
Konkluzja jest taka, że pod względem wytrzymałości na
ściskanie, izolacyjności cieplnej różnice pomiędzy 500 a 600 są
nieznaczne. Oznacza to, że obojętne jest to, czy wybierzemy 500,
czy 600. No, chyba że są jakieś szczególne względy o których ma
wiedzę projektant. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze
materiału wskazana jest konsultacja z kierownikiem budowy
i projektantem.
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Kompleksowa oferta stolarki FAKRO.

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
Starszy Specjalista ds. Współpracy
z Architektami

Firma FAKRO już od prawie 30 lat specjalizuje się w produkcji
wysokiej jakości okien dachowych, o różnych konstrukcjach
i przeznaczeniu. Doświadczenie w obróbce drewna i aluminium
pozwoliło na przeniesienie zdobytej wiedzy na produkty stolarki
pionowej FAKRO INNOVIEW.
Drewno od wewnątrz w oknach zapewnia elegancję i przyjemny
klimat w pomieszczeniach, natomiast aluminium od zewnątrz
chroni drewniane elementy przed niekorzystnym wpływem
czynników atmosferycznych. Zastosowana technologia oraz
odpowiednie materiały pozwalają na długoletnie użytkowanie
okien drewniano-aluminiowych bez konieczności konserwacji,
a najnowocześniejsze okucia firmy Siegenia umożliwiają
bezawaryjne korzystanie z okien przez wiele lat.
Teraz w skład oferty FAKRO oprócz okien dachowych wchodzą:
okna fasadowe, drzwi tarasowe HS, drzwi wejściowe oraz bramy

Uwaga na błędy podczas montażu drzwi zewnętrznych

WIĘCEJ INFORMACJI

garażowe, przez co firma z Nowego Sącza stała się wyjątkowym
na światową skalę producentem, posiadającym kompleksową
ofertę stolarki otworowej.

Dodatkowo FAKRO oferuje markizy okienne, które skutecznie
chronią pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem
w gorące, letnie dni. Markizy dostępne są zarówno do okien
dachowych jak i do okien fasadowych.
Produkty FAKRO INNOVIEW to najwyższa jakość, niezrównana
trwałość i wysoka energooszczędność. Warto zaznaczyć,
że w ofercie są produkty, które już teraz spełniają wytyczne
Warunków Technicznych 2021. Co więcej utrzymane są
w jednolitej stylistyce oraz kolorystyce, a tak skomponowana
oferta pozwala na ich idealne dopasowanie i podkreślenie
estetyki budynku.

Krzysztof Horała
prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Na rynku jest bogata oferta drzwi do domów energooszczędnych
i pasywnych. Te o najnowocześniejszej konstrukcji i najlepszej
izolacyjności cieplnej osiągają współczynnik przenikania
ciepła UD = 0,47 W/(m²K). np. ThermoCarbon firmy Hörmann.
Ale zakup drzwi o dobrej izolacyjności cieplnej to jeszcze mało.
Równie ważny jest ich prawidłowy montaż.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oddzielają one posadzkę wewnątrz budynku od jej zewnętrznej
części i zabezpieczają przed powstawaniem mostków
termicznych w części podprogowej. Drzwi należy zamontować
w odpowiednim miejscu otworu montażowego – w jego
środkowej części lub bliżej wewnętrznej krawędzi. Powinniśmy
unikać montażu w zewnętrznej płaszczyźnie fasady.

Optymalne połączenie drzwi ze ścianą zapewni tak zwany ciepły
montaż z użyciem specjalnych rozprężnych taśm dyfuzyjnych
lub pianki montażowej i taśm dyfuzyjnych. Aby uniknąć
przenikania wilgoci z wnętrza domu do piany montażowej od wewnątrz stosujemy taśmę paroizolacyjną; aby natomiast
umożliwić ujście wilgoci ze ściany na zewnątrz – od zewnątrz
używamy taśmy paroprzepuszczalnej.
Istotne też jest, by próg miał przekładkę termiczną. Podczas
montażu musimy więc pamiętać o wpinanych do niego
i wpuszczanych w posadzkę profilach z tworzywa sztucznego.
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Panele fotowoltaniczne
a konstrukcja dachu z wiązarów

Roberta Marx

WIĘCEJ INFORMACJI

konstruktor, doradca techniczny

Panele fotowoltaiczne możemy stosować na konstrukcjach
dachu z prefabrykowanych wiązarów drewnianych, zarówno
w obiektach nowo projektowanych jak i istniejących.
W przypadku budynków nowo projektowanych z wiązarami,
obciążenie
panelami
często
jest
już
uwzględniane
w
obliczeniach
konstrukcji,
które
są
projektowane
i wykonywane w zakładach prefabrykacji wiązarów. Lista
zakładów dostępna jest na stronie www.dachymitek.pl. Projekt
prefabrykowanych wiązarów na płytkach kolczastych wykonuje
się na inżynierskim oprogramowaniu „Pamir” firmy Mitek,
w którym zaprojektowanie i obliczenie konstrukcji, nie stanowi
najmniejszego problemu.

Komfortowe poddasze
z rozwiązaniami VELUX

W istniejących obiektach zaleca się wykonanie wizji lokalnej
przez Uprawnionego konstruktora i sprawdzenie nośności
wiązarów od dodatkowego obciążenia. Panele często są
montowane po jednej stronie połaci i stanowią dodatkowe
obciążenie nierównomierne konstrukcji (około 20 do 30 kg/m),
które należy uwzględnić.
Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt dachu i docelową
lokalizację paneli fotowoltaicznych. Aby uzyskać jak największe
zyski energetyczne z fotowoltaniki, należy zapewnić najlepsze
nasłonecznienie paneli, unikać skomplikowanych kształtów
dachów, połaci z wieloma lukarnami lub bardzo szerokich
kominów, które mogą zacieniać instalację. Zaleca się dachy
o kształcie prostym, dwuspadowe, kopertowe, o kącie
pochylenia około 35 stopni.

Monika Kupska-Kupis
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architekt VELUX Polska

Wygodne i funkcjonalne projekty domów z poddaszem użytkowym to połączenie innowacyjnych rozwiązań, funkcjonalności,
współczesnego designu oraz energooszczędności. Wyróżniają
się one zastosowaniem otwartych przestrzeni z dużymi przeszkleniami, które wprowadzają do wnętrza naturalne światło
i optycznie je powiększają.
Większe przeszklenia w projektach nowych budynków doskonale
prezentują się niezależnie od stylu architektonicznego. Różne
modele okien pozwalają na dużą elastyczność w projektowaniu,
dzięki czemu nowoczesny dom z poddaszem użytkowym może
być wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania.
W ofercie firmy VELUX można znaleźć okna dachowe otwierane
od góry, z klamką na dole, klapowo-obrotowe o podwójnym
systemie otwierania, a także okna sterowane elektrycznie lub
solarnie VELUX INTEGRA®. Okna powinny być dostosowane do
stylu wnętrz, ale też ich przeznaczenia. Do wyboru mamy okna
drewniane lub drewniano-poliuretanowe w kolorze białym,
które idealnie sprawdzą się w pomieszczeniach narażonych na
wilgoć np. łazience i kuchni. Do najbardziej popularnych modeli
zaliczamy okna 3-szybowe o niskim współczynniku przenikania
ciepła U stosowane, gdy zależy nam na rozwiązaniach
energooszczędnych.

Aby zwiększyć powierzchnię przeszkleń w pomieszczeniu,
okna dachowe VELUX warto montować w zestawach obok
siebie w pionie lub poziomie. W zestawy można łączyć okna
różnych typów. Możemy połączyć obok siebie okna dachowe
o różnych sposobach otwierania, np. okno elektryczne z oknem
otwieranym manualnie. W przypadku okien elektrycznych
VELUX mechanizm jest zintegrowany z konstrukcją, dlatego
gdy są zamknięte niczym nie różnią się od tych otwieranych
manualnie zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz.
Okna dachowe można także przedłużyć w dół lub górę przy
pomocy dodatkowych elementów doświetlających VELUX
(GIL, GIU). Z kolei na poddaszach o konstrukcji ze ścianką
kolankową można zastosować pionowe okna fasadowe (VFE,
VIU). Ciekawym rozwiązaniem jest balkon dachowy VELUX
CABRIO®, którego dolna cześć jest zintegrowana z barierką
balkonu, a górna to okno uchylno-obrotowe. Balkon możemy
również uzyskać instalując w połaci dachu okno balkonowe
(GEL). Jest to zestaw elementów okiennych, który składa się
z pionowego okna balkonowego połączonego z oknem do
poddaszy. Oba rozwiązania nadają wyjątkowego wyglądu
budynkowi i pozwalają cieszyć się mieszkańcom tarasem na
poddaszu.

Graficzne ujęcie obciążenie od paneli fotowoltaicznych w programie „PAMIR”
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Najważniejsze korzyści jakie zyskuje użytkownik
ocieplonego domu

Krzysztof Krzemień
Dyrektor ds. Informacji o Produktach i Komunikacji Internetowej

Najważniejsze korzyści jakie zyskuje użytkownik ocieplonego
domu to przede wszystkim, spełnienie obecnych standardów
budynków pod względem ich zapotrzebowania na energię
wymaga zastosowania solidnej warstwy ocieplenia dla
wszystkich elementów narażonych na wychłodzenie lub
przegrzanie. Jakie zatem korzyści z zastosowania porządnej
izolacji cieplnej będą mieli przyszli domownicy?
l

Mniejsze zużycie energii – skutkuje mniejszymi 			
rachunkami za ogrzewanie, większymi oszczędnościami 		
przez sezon grzewczy trwający w Polsce ponad pół roku

l

Odporność budynku ocieplonego na szybkie wychłodzenia 		
w zimie i przegrzewania podczas upałów

l

Komfortowe
warunki
użytkowania
utrzymywanej wewnątrz temperatury
powierzchniach

l

Zdrowy i przyjemny mikroklimat wewnątrz budynku,
wymienniki ciepła (grzejniki) pracują na niższych
temperaturach, nie wysuszają powietrza i nie powodują

–
na

stabilność
wszystkich
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cyrkulacji powietrza powodującej dyskomfort mieszkańców
i co najważniejsze transport kurzu, roztoczy i rozmaitych
alergenów.
l

Mniejsze zużycie nieodnawialnych nośników energii
(węgiel kamienny, gaz, olej opałowy, itp.), mniejsza emisja
zanieczyszczeń

l

Zastosowanie
odpowiedniej
izolacji
cieplnej
jest
podstawową
czynnością
poprzedzającą,
montaż
zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych
(kotły
gazowe,
pompy
ciepła,
klimatyzatory),
wentylacyjnych (rekuperatory z wymiennikami ciepła).

Wybierając materiały do ocieplania ścian zewnętrznych należy
wziąć pod uwagę fakt, że powinien to być kompletny system
ociepleń objęty dokumentem o nazwie: Krajowa (lub Europejska)
Ocena Techniczna i pochodzić od jednego producenta.
Taka metryka pochodzenia zapewnia o kompatybilności
i wzajemnym dopasowaniu ze sobą poszczególnych składowych
systemu: styropian, tynki, kleje, preparaty gruntujące, siatki,
itp.

Myśl: Ciepło

PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. HARMONIJNY KOMFORT W NOWOCZESNYM STYLU

210

Którą dachówkę wybrać – ceramiczną czy
cementową?

Jarosław Kostrzewa

Budując dom,
nie zapomnij o stacji uzdatniania wody.

WIĘCEJ INFORMACJI

Trener w Akademii CREATON

Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego to jedna z kluczowych decyzji, jakie

więcej możliwości. Na to rozwiązanie powinni się więc zdecydować inwestorzy,

musimy podjąć podczas budowy domu. Wielu inwestorów waha się pomiędzy

którym zależy na oryginalnym wyglądzie dachu. Przykładowo oferta dachówek

dachówkami ceramicznymi, a cementowymi. Każde z tych rozwiązań posiada

ceramicznych CREATON Polska obejmuje aż 254 kombinacje modeli i kolorów.

swoje zalety. Aby nasza decyzja była przemyślana i w pełni świadoma, warto

W przypadku modeli cementowych wybór jest nieco mniejszy. Nie będziemy mieć

poznać istotne różnice występujące pomiędzy nimi. Dzięki temu wybierzemy

jednak trudności z zakupem dachówek o najpopularniejszych kształtach oraz

dachówki, które najlepiej spełnią nasze oczekiwania.

odcieniach. Decydując się na konkretny model i kolor, warto również zwrócić uwagę
na pokrycia zastosowane na innych budynkach w najbliższym otoczeniu.

PRODUKCJA I SUROWCE
Różnice pomiędzy wspomnianymi rodzajami pokrycia są efektem zastosowania
odmiennych surowców oraz procesów technologicznych. Dachówka ceramiczna
to opcja uznawana za rozwiązanie premium – zarówno pod kątem estetyki, jak
i jakości. Powstaje z gliny mieszanej z innymi, naturalnymi składnikami.
Dachówka cementowa jest „młodszą siostrą”, a równocześnie największą
konkurentką dachówki ceramicznej. Do jej wytworzenia wykorzystywany jest
cement mieszany z wodą oraz substancjami uszlachetniającymi. Gotowy produkt
wizualnie bardzo przypomina dachówkę cementową i najczęściej jest nie do
odróżnienia z dalszej odległości.
WAGA I FUNKCJONALNOŚĆ
Oba rodzaje dachówek zaliczają się do tak zwanych pokryć ciężkich. Różnią się one
jednak od siebie pod względem wagi. Zakłada się, iż ciężar dachówek ceramicznych

Anna Szoka
Dyrektor Sprzedaży EcoWater Systems Poland producent stacji uzdatniania wody Aquahome
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Wielu producentów kotłów grzewczych, w tym Viessmann,
zaleca zmiękczanie wody, która zasila kocioł. Dlatego stacja
uzdatniania wody jest doskonałym uzupełnieniem instalacji
grzewczej. Jeśli woda w domu jest twarda, pozostawia po sobie
uciążliwe osady z wapnia i magnezu potocznie nazywane
kamieniem, które szkodzą wszystkim elementom instalacji.
Gromadzące się osady obniżają sprawność kotła o ok. 20%,
podwyższają zużycie paliwa oraz rachunki za ogrzewanie
o ok. 10% i są przyczyną awarii oraz przedwczesnego zużycia
instalacji grzewczej.

użytkową, ale też filtrować wodę pitną, jak AQUAHOME DUO
SMART.

Niezależnie od tego, czy korzystamy z wody miejskiej, czy
z własnego ujęcia, kocioł grzewczy i cała instalacja będą
chronione przed kamieniem, jeśli uwzględnimy w projekcie
domu stację uzdatniania wody AQUAHOME SMART, która
zmiękczy wodę przed kotłem. Stację najłatwiej zamontować na
etapie budowy domu – mamy wówczas największą dowolność
w wyborze modelu, który może nie tylko zmiękczać wodę

Do najnowszej linii inteligentnych stacji uzdatniania wody
AQUAHOME SMART, dostępnej w sieci salonów Viessmann,
dodajemy bezpłatną aplikację mobilną iQUA, która pozwala
zdalnie sterować urządzeniem, otrzymywać powiadomienia
dotyczące eksploatacji i monitorować zużycie wody w domu, aby
korzystać z niej w bardziej świadomy i ekologiczny sposób.

Na miękkiej wodzie skorzysta nie tylko instalacja grzewcza.
Osady z kamienia znikną również z kabiny prysznicowej,
armatury, przeszkleń, naczyń i blatów. Ubrania po praniu będą
przyjemne w dotyku, skóra i włosy po kąpieli bez przesuszeń.
A przy sprzątaniu i myciu oszczędzimy do 60% środków
myjących, ponieważ w miękkiej wodzie wszystko się lepiej
rozpuszcza.

to około 50 - 80 kg na m2, podczas gdy cementowych 40-50 kg na m2. Przy wyborze
pokrycia należy więc obowiązkowo wziąć pod uwagę to na jakie obciążenie pozwala
konstrukcja dachu. W niektórych sytuacjach lepszym rozwiązaniem mogą okazać
się lżejsze dachówki cementowe.
Na korzyść posiadających większą wagę dachówek ceramicznych przemawia
natomiast fakt, iż cięższe pokrycie oferuje skuteczniejszą izolację akustyczną i jest
WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA

bardziej odporne na działanie wiatru.

Wśród największych zalet dachówek ceramicznych wymieniana jest ich trwałość
Dla części inwestorów znaczenie będzie mieć wymagany minimalny kąt nachylenia

oraz żywotność. Jednak modele cementowe tylko nieznacznie ustępują im pod

połaci. W przypadku dachówek ceramicznych jest on zazwyczaj mniejszy.

tym kątem. Dachówki ceramiczne (posiadające powierzchnię angobowaną lub

Przykładowo dla niektórych modeli CREATON Polska wynosi już nawet 7°.

glazurowaną) gwarantują najskuteczniejszą ochronę przed zabrudzeniami oraz
porastaniem dachu przez mchy. To po nie powinniśmy więc sięgnąć w sytuacji, gdy

KOLOR, ROZMIAR I KSZTAŁT DACHÓWEK

nasz dom ulokowany jest w pobliżu lasu. Ten rodzaj dachówek nie wymaga także

Dachówka ceramiczna jest pokryciem o długich tradycjach. Na rynku znajdziemy

szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji znaczenie

więc modele nowoczesne (w ofercie CREATON Polska między innymi KAPSTADT)

może mieć jakie warunki atmosferyczne panują w regionie, w którym znajduje się

oraz

Również

nasz dom. Przykładowo na terenach, gdzie występują gwałtowne i częste wahania

w zakresie dostępnych odcieni oraz rozmiarów dachówki ceramiczne oferują

pogody, odpowiedniejszym wyborem będzie dachówka cementowa, lepiej znosząca

inspirowane

architekturą

historyczną

(np.

HEIDELBERG).

zmiany temperatury.
CENA
Proces wytworzenia dachówki cementowej jest prostszy, a tym samym tańszy
niż dachówki ceramicznej. Gotowy produkt nadal posiada jednak bardzo dobre
parametry. Dachówki cementowe są więc rozwiązaniem bardziej ekonomicznym,
które przełoży się na mniejszy koszt całej inwestycji. Montaż obu rodzajów pokrycia
przebiega niemal identycznie, więc nie ma wpływu na wycenę pracy dekarza.
GWARANCJA
Z racji, iż dach jest inwestycją na lata, podczas podejmowania decyzji warto zwrócić
uwagę także na okres gwarancji obejmujący rozważane produkty. Niemal zawsze
jest on dłuższy dla dachówek ceramicznych i w niektórych przypadkach może
obejmować nawet 50 lat.
Oba rodzaje dachówek są produktami wysokiej jakości. Modele cementowe cechuje
znakomita odporność na działanie czynników atmosferycznych (mrozu, słońca,
wiatru, deszczu), co przekłada się na ich niezawodność. Atrakcyjna cena czyni z nich
najlepszy wybór pod kątem stosunku ceny do jakości. Jeszcze lepsze parametry
techniczne posiadają dachówki ceramiczne, stanowiące rozwiązanie premium −
idealne dla inwestorów ceniących techniczną perfekcję oraz efektowną estetykę.
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Jeden produkt, wiele możliwości –
nowy Tynk Modelowany FOVEO TECH TSS 05

Ani Szymaszek
Specjalista ds. PR Produktowego / Product PR Specialist

Efekt szlachetnego piaskowca, nowoczesnego betonu, a może
deski imitującej naturalne słoje drewna? Taką oryginalną
elewację domu można uzyskać z wykorzystaniem Tynku
Modelowanego TSS 05, który wzbogacił ofertę rozwiązań FOVEO
TECH. Nowy produkt daje szerokie możliwości stworzenia
wyjątkowej fasady, a przy tym zapewnia oszczędność czasu
i pieniędzy oraz trwałość na lata.
Nowy Tynk Modelowany TSS 05 to silikatowo-silikonowy
produkt, który sprawdza się zarówno na budynkach
o
nowoczesnym,
minimalistycznym
wyglądzie,
jak
i elewacjach w stylu tradycyjnym. Tynk charakteryzuje
się wysoką elastycznością, co przekłada się na łatwość
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jego nakładania. Zapewnia ochronę przed zabrudzeniami,
rozwojem grzybów i pleśni, dzięki czemu elewacja jest wolna od
zielonych i brunatnych wykwitów. Produkt wyróżnia również
paroprzepuszczalność zapobiegająca zawilgoceniu materiału
izolacyjnego i trwała, wytrzymała powłoka odporna na
pęknięcia.
Z Tynkiem Modelowanym TSS 05 stworzenie wyjątkowej
elewacji budynku jest łatwiejsze niż dotąd, a trwały efekt betonu,
trawertynu, piaskowca czy deski będzie nam towarzyszył przez
długi czas.
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Dom z widokiem na komfort
– zalety dużych przeszkleń

Bożena Ryszka
Dyrektor Marketingu i PR Aluprof SA

WIĘCEJ INFORMACJI

Duże przeszklenia na dobre wpisały się w nowoczesny
wygląd elewacji nie tylko biurowców czy hoteli, ale przede
wszystkim domów jednorodzinnych. Pozwalają na uzyskanie
panoramicznego widoku, dają także poczucie niczym
nieograniczonej przestrzeni.
System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE bazuje
na wąskich profilach. Wąskie ramy ukryte są w ścianach,
podłodze i suficie. Mamy tu też całkowicie zlicowane skrzydła
z profilem ościeżnicy po bokach. Widoczna szerokość połączenia
skrzydeł drzwi to zaledwie 25 mm. Całość stanowi niemal
jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału.

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

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą

MB-SKYLINE

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

facebook.com/
MTMSTYL

@projekty_mtmstyl_
domywstylu

pinterest.com/
domywstylu

Zadzwoń do nas

577 007 517

