PROJEKTY

DOMÓW

NA WĄSKĄ
DZIAŁKĘ

DALIA

Piękna i funkcjonalna
arch. Tomasz Sobieszuk

91 m²

DZIAŁKA

12 m

6,05

15,70

19,85 m²

3,25
m²
0,85
m²

5,13
m²

2,04
m²
1,56
m²

2,46 m²
3,11
m²

13,93 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

4

DZIAŁKA

12 m

Projekt posiada wszystko,

czego potrzeba do szczęścia
4-osobowej rodzinie.

Uwzględniono w nim

przestronną strefę dzienną
z oddzielną kuchnią oraz
sypialnię gospodarzy

wyposażoną we własną
garderobę i łazienkę.

Aranżacja zewnętrzna

została zainspirowana

txt

domami w stylu tradycyjnym.
Wyraziste elementy

z ciemnego drewna i płytki

klinkierowe przypominające
naturalny kamień kreują
niesamowitą całość.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

KOLIBER 3

Ciepło ogniska domowego
arch. Tomasz Sobieszuk

115 m²
garaż
19 m²

DZIAŁKA

12 m

6,90

26,64 m²

20,85

6,49 m²
6,79
m²
5,92 m²
4,61 m²

1,8
m²

18,99 m²
5,77 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

8

DZIAŁKA

12 m

Piękna elewacja ozdobiona
drewnianymi panelami

w ciepłym odcieniu budzi

same pozytywne emocje,

zachęca do przekroczenia

progu i eksploracji wnętrz.

Program użytkowy KOLIBRA
3 uwzględnia utworzenie
3 wygodnych sypialni,

jednostanowiskowego
garażu i praktycznej

txt

strefy dziennej w postaci
przestrzennego salonu

oraz usytuowanej tuż obok,
oddzielnej kuchni. Atutem

projektu jest duży balkon od
frontu.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

KOLIBER 4

Elegancki i praktyczny
arch. Tomasz Sobieszuk

108 m²

DZIAŁKA

12 m

6,90

16,90

25,07 m²

6,61 m²
6,80
m²
4,67 m²
4,81
m²

1,53
m²

4,89 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

14

DZIAŁKA

12 m

Ciemne, drewniane panele
i duże przeszklenia tworzą
bardzo interesujące

wykończenie KOLIBRA
4. Rozległy salon oraz

przestronne sypialnie na
poddaszu uszczęśliwią

txt

3-4-osobową rodzinę.

Zaletę projektu stanowi

sporych rozmiarów balkon
z widokiem na ogród. Cała
koncepcja jest niezwykle
elegancka i gustowna.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

MIŚ DR-ST

Przytulny i uroczy
arch. Tomasz Sobieszuk

75 m²

DZIAŁKA

12 m

5,46

13,02

18,70 m²

8,13
m²
3,23 m²

1,96 m²

12,92 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

18

DZIAŁKA

12 m

Projekt jest ukłonem

w stronę tradycji. Został

wykonany w technologii

drewnianej i urzeka swoją
pełną uroku elewacją

ozdobioną naturalnym
drewnem. Jasny tynk
i dodatki w odcieniu

ciemnego brązu tworzą

nieco rustykalną, przepiękną
całość. We wnętrzu tego

txt

kompaktowego domu

zmieściły się 3 komfortowe
sypialnie, a jedną z nich

ulokowano na parterze, co

jest bardzo pożądaną przez
inwestorów cechą.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

RYŚ

Oryginalna prostota
arch. Tomasz Sobieszuk

91 m²

DZIAŁKA

14 m

5,75

19,88 m²

5,04
m²

13,15

6,06
m²
1,72 m²

3,70 m²

2,63
m²

12,87 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

22

DZIAŁKA

14 m

Projekt RYŚ przykuwa

wzrok dzięki swojej prostej
aranżacji zewnętrznej,

którą tworzy nowoczesny,
bezokapowy dach oraz

minimalistyczna elewacja
wykończona beżowym

tynkiem i cegłą klinkierową.
Architekci zadbali o dodatki

w postaci okien francuskich,
lukarny i balkonu, które

txt

nadają wyrazistości

całemu projektowi. Dom

wyposażono w 3 sypialnie,
a jedna z nich będzie

odpowiednia nawet dla 2
osób.

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.

KOLIBER 2

Gustownie minimalistyczny
arch. Tomasz Sobieszuk

111 m²

DZIAŁKA

14 m

6,65

13,44

26,68 m²

8,13 m²

4,49 m²
4,81
m²

6,81
m²
1,53
m²
4,94 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

28

DZIAŁKA

14 m

Piękno KOLIBRA 2 docenią
miłośnicy nowoczesnej,
minimalistycznej

architektury. Ogromnym
atutem tej propozycji

projektowej jest rozległy

balkon z widokiem na ogród,

txt

będący uzupełnieniem części
wypoczynkowej. Strefa

nocna w projekcie została

zlokalizowana na poddaszu
i obejmuje utworzenie 3
przestronnych sypialni.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

KOLIBER 5

Zgrabny i powabny
arch. Tomasz Sobieszuk

109 m²

DZIAŁKA

14 m

6,65

25,99 m²

13,44

8,03 m²

4,52 m²
4,76
m²

6,76
m²
1,45
m²

4,86 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

32

DZIAŁKA

14 m

Kompaktowy i funkcjonalny
projekt domu, który
zachwyca swoim

praktycznym programem
użytkowym optymalnie
wykorzystującym całą

uwzględnioną w projekcie
przestrzeń. Duże

przeszklenia z tylnej strony

txt

domu i piękny, przestronny

balkon nadają KOLIBROWI 5
nowoczesnego charakteru.
Będzie on atrakcyjną

propozycją dla rodziny
z dwójką dzieci.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

KOLIBER 6

Wyrafinowana nowoczesność
arch. Tomasz Sobieszuk

116 m²

DZIAŁKA

14 m

6,65

13,45

26,22 m²

7,71 m²

4,29 m²
12,44
m²
4,76 m²

4,89 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

36

DZIAŁKA

14 m

Elegancka, wyrazista
elewacja domu

w zdecydowanym,

grafitowym odcieniu,

urozmaicona drewnianymi
panelami o ciepłej barwie
kreuje niesamowicie
oryginalną aranżację

zewnętrzną projektu. Detale
w postaci francuskich okien
i ciemna cegła klinkierowa

nadają charakteru koncepcji
nowoczesnego domu.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

38

Duże witryny szklane od strony tarasu dodają lekkości bryle
budynku, a jednocześnie wpuszczają dużo naturalnego światła
do wnętrza i optycznie powiększają salon. Zaletą projektu jest
obecność balkonu od strony tarasu.

DZIAŁKA

14 m

Prosta forma architektoniczna, bezokapowy dach i oszczędne środki dekoracyjne to typowe cechy domów
w stylu nowoczesnej stodoły.

txt

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

DALIA 2

Radośnie przytulna
arch. Tomasz Sobieszuk

94 m²

DZIAŁKA

14 m

6,05

13,50

19,83 m²

3,78
m²
1,00
m²

5,43
m²

2,04
m²
1,56
m²

2,46 m²
3,08
m²

13,93 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

44

DZIAŁKA

14 m

DALIA 2 nadaje się na

wyjątkowo wąskie działki,

mimo to architektom udało
się zaprojektować w niej

przestronne i funkcjonalne
pomieszczenia. Program
użytkowy obejmuje m.

txt

in. utworzenie 3 sypialni,
komfortowej kuchni

z jadalnią i dużego salonu.
Radosne barwy elewacji

tworzą bardzo przyjemną
w odbiorze całość.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

WAKACYJNY
W zgodzie z naturą
arch. Tomasz Sobieszuk

76 m²

DZIAŁKA

16 m

7,93

9,21 m²

13,03

9,21 m²

39,30 m²

8,88 m²

3,50
m²
5,75 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

48

DZIAŁKA

16 m

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.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

50

Projekt zachwyca swoją prostotą. Minimalistyczną koncepcję
budynku ożywiają elementy wykończenia elewacji w postaci
cegły klinkierowej w naturalnym odcieniu i paneli z betonu
architektonicznego. Imponujących rozmiarów
przeszklenia sprawiają, że bryła budynku
zyskuje na lekkości.

DZIAŁKA

16 m

txt

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

MANDARYNKA 2
Mała z charakterem
arch. Tomasz Sobieszuk

71 m²

DZIAŁKA

16 m

7,21

7,51

9,18
m²
13,70 m²
3,91
m²
1,48
m²

2,82 m²

4,57 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

54

DZIAŁKA

16 m

Projekt domu z kategorii
małych i tanich.

Minimalistyczna stylistyka
zachwyci zwolenników

nowoczesnej architektury.

Atutem projektu jest piękna
loggia na poddaszu, która
nadaje charakteru prostej
formie architektonicznej
domu. We wnętrzu

zaplanowano m. in. 2
sypialnie i salon.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

56

DZIAŁKA

16 m

Od frontu MANDARYNKA
2 emanuje prostotą. Jasną
elewację urozmaicają

ZOBACZ PROJEKT

drewniane przepierzenia
i panele, stolarka okienna
w podobnym odcieniu oraz
grafitowe płytki klinkierowe.

ZADZWOŃ 577-007-517

PRYMA 2

Uniwersalna estetyka
arch. Tomasz Sobieszuk

117 m²

DZIAŁKA

16 m

7,25

12,49

30,22 m²

5,08
m²

2,46
m²

7,55
m²

6,08
m²

2,53 m²
6,64
m²
2,87
m²

3,62 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

60

DZIAŁKA

16 m

Dom cechuje nowoczesna
stylistyka inspirowana

tradycją. Zaprojektowano
go na planie prostokąta

i zwieńczono dwuspadowym
dachem. Ogromnym atutem
projektu jest obecność

dodatkowego pokoju na
parterze.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

62

PRYMA 2

DZIAŁKA

16 m

Uzupełnieniem
minimalistycznej koncepcji
projektowej są oryginalne
detale. Elewację urozmaicają
okna francuskie, które pełnią
nie tylko funkcję estetyczną,
ale również pięknie doświetlą
pomieszczenia.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

64

DZIAŁKA

16 m

Aranżację zewnętrzną dopełniają drewniane panele elewacyjne, płytki imitujące kamień i ozdobne gzymsy.
Dzięki detalom cała koncepcja staje się niezwykle interesująca. Piękne wykończenie tarasu umili wypoczynek
na świeżym powietrzu.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

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

LIMONKA

Filigranowa uroda
arch. Tomasz Sobieszuk

61 m²

DZIAŁKA

16 m

7,29

7,33

16,18 m²

2,81
m²
2,78
m²

6,70
m²

2,47
m²

2,45
m²

3,80
m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

70

DZIAŁKA

16 m

Kompaktowa LIMONKA

zachwyca funkcjonalnym
układem pomieszczeń

i niesamowicie estetyczną

aranżacją zewnętrzną. W jej

wnętrzu znajdziemy m. in. 2

sypialnie, komfortowy salon
z otwartą kuchnią i jadalnią
oraz 2 łazienki. Prostotę

przełamują detale, a jednym

z nich jest interesujące okno
o nieregularnym kształcie,
zlokalizowane od frontu.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

72

Ciekawym elementem projektu jest balkon ze szklaną
balustradą oraz przepiękne, drewniane filary,
które częściowo osłaniają taras. Jasnoszara
blacha elewacyjna nadaje całości
nowoczesnego szyku.

DZIAŁKA

16 m

Od strony tarasu dom urzeka swoimi imponującymi przeszkleniami, które są nie tylko piękne, ale również
praktyczne – optycznie powiększają kompaktowe wnętrze domu. Nieskomplikowana forma budynku
gwarantuje stosunkowo niskie koszty realizacji projektu.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

DĄB W

Wyrafinowany minimalizm
arch. Tomasz Sobieszuk

121 m²
garaż
16 m²

DZIAŁKA

16 m

8,15

13,53

28,48 m²

4,21
m²

1,87
m²
7,72
m²

4,70
m²

16,37 m²
8,12
m²
2,84
m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

16 m

Projekt minimalistycznego
domu z płaskim dachem.

Ogromnym atutem domu
jest obecność dwóch

pełnych kondygnacji,

txt

co pozwoli na swobodną

aranżację wnętrz. DĄB W jest
idealny do usytuowania na

bardzo wąskiej działce – brak
okien pozwoli na ustawienie
go na granicy parceli.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

DRACENA W

Gustowna i kompaktowa
arch. Tomasz Sobieszuk

109 m²

DZIAŁKA

16 m

6,04

12,64

23,25 m²

3,77
m²
4,86 m²

6,44
m²
10,65
m²
1,72
m²

1,56
m²

M1

54 m²
PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

80

DZIAŁKA

16 m

Zachwycająca swoją prostotą
DRACENA W kryje w sobie
aż dwa mieszkania – parter
i piętro stanowią dwie

oddzielne przestrzenie

txt

mieszkalne, wyposażone
w indywidualne wejścia.

Każde z mieszkań posiada

sypialnię, łazienkę oraz salon
z kuchnią. Atutem projektu
jest duży balkon.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

DAGLEZJA W

Prostota z charakterem
arch. Tomasz Sobieszuk

137 m²
garaż
18 m²

DZIAŁKA

16 m

6,67

25,09 m²

11,77
m²

16,85

14,11 m²

2,40
m²
18,49 m²

1,37
m²

3,86 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

84

DZIAŁKA
DAGLEZJA W to

ultranowoczesny projekt

16 m

domu piętrowego

z płaskim dachem. Ideą

projektu jest utworzenie
domu o prostej, zwartej
bryle zaprojektowanej
na planie prostokąta,

z wysuniętym w stronę

frontu, jednostanowiskowym
garażem. Odważne
dodatki w postaci

rdzawoczerwonych,
drewnianych paneli

i połączenie jasnego tynku

z grafitem tworzy niezwykle
interesującą kompozycję.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

86

Projekt domu urzeka również od strony tarasu.
Duże witryny szklane nadają bryle budynku
lekkości, a uroku dodaje przestronny balkon,
będący uzupełnieniem strefy tarasowej.

DZIAŁKA

16 m

Dzięki swojej kompaktowości DAGLEZJA W będzie pasować na bardzo wąskie działki. Brak okien pozwoli na
usytuowanie budynku na granicy parceli.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

LIMBA W

Nowocześnie przestronna
arch. Tomasz Sobieszuk

115 m²
garaż
17 m²

DZIAŁKA

16 m

8,15

19,90 m²
9,02
m²

15,25

1,37
m²

5,39
m²
7,49
m²

8,53
m²

1,85
m²

2,59
m²

3,28
m²

17,20 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

16 m

Dom piętrowy z garażem
posiadający zwartą

formę architektoniczną

wzbogaconą o elementy
z naturalnego drewna.

txt

Atutem projektu są

przestronne sypialnie.
Dodatkowo, rozległa

sypialnia gospodarzy została
wyposażona we własną

garderobę oraz duży balkon.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

BAGATELA

Klasyczne piękno
arch. Maciej Matłowski

186 m²
garaż
31 m²

DZIAŁKA

16 m

7,95

31,38 m²

11,88
m²

8,25
m²

1,80
m²

25,63

16,27 m²

21,43
m²

8,35 m²

31,25 m²
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96

DZIAŁKA

16 m

BAGATELA to wyjątkowa

propozycja. Mimo, że dom

jest przeznaczony na wąskie
działki, jego powierzchnia
użytkowa wynosi aż 186
mkw. We wnętrzach

znajdują się 4 przestronne
sypialnie, a przepiękna
aranżacja zewnętrzna

została zainspirowana

klasycystycznym stylem.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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Koncepcję projektową dopełniają jasne, drewniane panele, dopasowana
kolorystycznie stolarka okienna i praktyczne okna francuskie
z balustradą.

DZIAŁKA

16 m

Projekt cechuje interesująca bryła architektoniczna z kolumnadą minimalistycznych filarów prowadzących do
wejścia głównego. Luźną inspiracją do stworzenia domu był styl szlacheckich dworków polskich.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

WAKACYJNY 2
Skandynawski sznyt
arch. Tomasz Sobieszuk

76 m²

DZIAŁKA

16 m

7,93

9,06 m²

9,36 m²

13,03

39,40 m²

3,98
m²

5,03
m²

8,76
m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ

102

DZIAŁKA

16 m

Podobnie jak w przypadku
Wakacyjnego, całą

koncepcję utrzymano w stylu
skandynawskim. Centralną
część domu stanowi

duże, wielofunkcyjne

pomieszczenie pełniące

jednocześnie funkcję salonu,
jadalni i kuchni. Przeszklone
ściany pomieszczenia

wpuszczają do wnętrza

dużo naturalnego światła
i powodują wzajemne

przenikanie się przestrzeni

domu z otaczającą przyrodą.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

16 m

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

16 m

Projekt domu WAKACYJNY 2 obejmuje utworzenie

ZOBACZ PROJEKT

na tarasie uroczej, drewnianej pergoli z ażurowym
zadaszeniem. Taki prosty dodatek tworzy spektakularny
efekt i daje wiele możliwości aranżacyjnych.

ZADZWOŃ 577-007-517

LILIA

Skromna elegancja
arch. Tomasz Sobieszuk

105 m²

DZIAŁKA

16 m

8,20

10,50

25,63 m²

4,85
m²

9,25 m²

0,8 m²

7,6 m²

1,48
6,83 m²
3,31
m²

3,92 m²
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DZIAŁKA

16 m

Biały tynk urozmaicono
drewnianą szalówką

oraz płytami imitującymi
kamień. Projekt domu
LILIA zaprojektowano

txt

z myślą o 4-osobowej

rodzinie ceniącej praktyczne
rozwiązania i prostotę.
Program funkcjonalny

uzupełnia balkon ozdabiający
frontową elewację budynku.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

AMARYLIS 6

Wyszukany wdzięk
arch. Tomasz Sobieszuk

154 m²
garaż
21 m²

DZIAŁKA

18 m

9,05

18,62 m²
12,74 m²
10,67
m²

16,60

2,74
m²
3,55
m²

9,44
m²
8,14 m²

8,32
m²

21,12 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

Nowoczesna aranżacja

elewacji łączy jasny tynk
z ciekawą kompozycją

elementów z drewna oraz

płyt włókno-cementowych.
Przeszklone balustrady
z elementami stali oraz

zewnętrzne belki stropowe
dodatkowo podkreślają
unikalny charakter

domu. Atutem projektu

txt

jest obecność 2 dużych
balkonów, które będą

doskonałym uzupełnieniem
strefy tarasowej. Projekt
idealny dla 5-osobowej
rodziny.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

AMARYLIS 2

Efektowny i ponadczasowy
arch. Tomasz Sobieszuk

148 m²
garaż
32 m²

DZIAŁKA

18 m

9,17

10,59
m²

21,38 m²

8,23 m²
4,50
m²

15,47

2,18
m²

6,66
m²

1,22
m²
1,91
m²

5,03 m²

6,23
m²
32,03 m²
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DZIAŁKA

18 m

Przyjemna w odbiorze
aranżacja zewnętrzna

obejmuje elewację pokrytą
jasnym tynkiem i cegłą
klinkierową w jasnym

odcieniu oraz czerwony,

dwuspadowy dach. Czaru
całej kompozycji dodają
drewniane panele oraz

stolarka okienna. Pojemne
wnętrze AMARYLISA 2

zmieści rodzinę z 3 dzieci.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

Drewno na ścianach wnętrz
jest niezaprzeczalnym
trendem aranżacyjnym
inspirowanym tradycją.
Ten materiał sam w sobie
stanowi niesamowitą
ozdobę pomieszczeń.
Wystarczy jeszcze odrobina
stonowanych dodatków
i otrzymujemy bardzo
elegancki efekt końcowy.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

Wysunięty w stronę frontu garaż tworzy praktyczny podcień wejścia głównego. Ze względu na spore rozmiary
ganku może on jednocześnie pełnić funkcję niewielkiej werandy.

txt
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ZADZWOŃ 577-007-517

AMARYLIS 5

Wytwornie czarujący
arch. Tomasz Sobieszuk

151 m²
garaż
34 m²

DZIAŁKA

18 m

9,10

24,23 m²
7,64 m²
8,46
m²

2,12
m²

16,60

1,87
m²
2,75
m²

9,47
m²

8,14m²
5,94
m²

34,43 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

Skomponowanie jasnego
tynku z ciemną stolarką

okienną, jasnymi panelami
z drewna i filarami

podpierającymi rozległy

balkon kreuje niesamowicie
elegancką całość. Program
użytkowy uwzględnia

4 przestronne sypialnie

i komfortową, przestrzenną
strefę dzienną.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

Grafitowa stolarka okienna podkreśla elegancki charakter projektu. Przepiękne, betonowe filary i przeszklona
balustrada balkonu nadają projektowi bardzo nowoczesnego wyglądu.

txt
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ZADZWOŃ 577-007-517

AMARYLIS 3

Wysmakowana estetyka
arch. Tomasz Sobieszuk

153 m²
garaż
34 m²

DZIAŁKA

18 m

9,05

20,45 m²
12,22 m²
8,59
m²

16,67

5,29
m²
2,81
m²

5,94
m²

7,96
m²
9,11 m²

33,78 m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

Dom odpowiedni dla

4-5-osobowej rodziny. Jasna

fasada doskonale komponuje
się z grafitowym dachem,
a liczne przeszklenia

otwierają wnętrza na ogród.
Wykorzystanie naturalnych
materiałów i oryginalnych
balustrad sprawia, że

prosta bryła domu nabiera
wyjątkowego charakteru.

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

txt
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ZADZWOŃ 577-007-517

GROSZEK 2
Magia prostoty
arch. Tomasz Sobieszuk

81 m²

DZIAŁKA

18 m

9,96

2,18
m²
21,46 m²
6,98

2,59
m²

6,46 m²

3,44
m²

6,04 m²
4,23
m²

PROJEKTY DOMÓW NA WĄSKĄ DZIAŁKĘ
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DZIAŁKA

18 m

GROSZEK to projekt

kompaktowego domu

z użytkowym poddaszem.
Nieskomplikowana bryła,
niewielka powierzchnia
i dwuspadowy dach

txt

gwarantują stosunkowo
niskie koszty realizacji.

A co kryje się w środku?

Między innymi 3 przestronne
sypialnie, duży salon

z otwartą kuchnią i 2 łazienki.

ZOBACZ PROJEKT

ZADZWOŃ 577-007-517

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

Czym się kierować przy wyborze „energooszczędnej”
bramy garażowej?

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

WIĘCEJ INFORMACJI

prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Gdy garaż znajduje się w bryle budynku – co często zdarza się
w naszych warunkach – brama powinna być jak najcieplejsza.
To tak samo ważne jak dobra izolacja ścian i okien oraz ciepłe
drzwi łączące garaż z domem. Do tak usytuowanych garaży nie
nadają się bramy uchylne czy skrzydłowe gdyż nawet ocieplone
nie gwarantują szczelnego zamknięcia. Zdecydowanie lepiej
służą temu bramy segmentowe zbudowane z dobrze ocieplonych
stalowych segmentów o grubości 42 mm.
Dobrze zamontowana brama skutecznie chroni garaż i dom przed
ucieczką ciepła. Bramę segmentową można także wyposażyć
w specjalny profil z tworzywa sztucznego, z dodatkowymi
uszczelkami, który poprawia jej szczelność i niweluje
powstawanie mostków termicznych. Tak zamontowana brama
osiąga współczynnik przenikania ciepła U nawet 1,2 W/(m²K).
Bardziej wymagający inwestorzy, którym zależy na utrzymaniu
nieco wyższej, stałej temperatury powietrza w garażu

mogą zamontować jeszcze cieplejszą bramę, z segmentami
o grubości nawet 67 mm. Ma ona podwójne uszczelki na
łączeniach segmentów oraz w progu. Dzięki temu współczynnik
przenikania ciepła U bramy o wymiarach 5 m x 2,25 m wynosi
około 1,0 W/(m²K), a jeśli podczas montażu zastosujemy
dodatkowy profil z tworzywa sztucznego, może on osiągnąć
nawet 0,88 W/(m²K).
Na ograniczenie strat ciepła w garażu ma także wpływ skrócenie
do minimum czasu otwarcia bramy przy wjeździe i wyjeździe
z garażu. W tym celu warto zastosować nowoczesny napęd,
który otwiera bramę z szybkością 25 cm/s.
Nawet
najcieplejsza
brama
aby
działała
poprawnie
i zachowała swoje właściwości musi być dobrze zamontowana
i serwisowana, dlatego zachęcam aby tę czynność powierzyć
fachowcom przeszkolonym przez producenta. W ten sposób
unikniemy w przyszłości przykrych niespodzianek.

Prawidłowo zamontowana segmentowa brama garażowa zachowuje szczelność przez długie lata.
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Komfortowe poddasze
z rozwiązaniami VELUX

Monika Kupska-Kupis

WIĘCEJ INFORMACJI

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.
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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

WIĘCEJ INFORMACJI

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
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