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https://www.domywstylu.pl/?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
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6,83 m²
39,94 m²

7,61 m²

12,41 m²

12,35 m²

7,09 m²

40,74 m²

15,74 m²

14,61 m²
2,51
m²

1,90
m²

2,76
m²

15,33
m²

2,50
m²

3,87
m²

146 m²

40 m²
garaż

CYTRUS 5

arch. Maciej Matłowski

Ciepły i czarujący

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
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Nowoczesny projekt domu 
parterowego o niezwykle 
przestronnych wnętrzach, 
idealny dla 4-5-osobowej 
rodziny. Elewacja domu 
ozdobiona drewnianymi 
detalami o słonecznej 
barwie i przytulny taras 
z ażurowym zadaszeniem, 
wyłożony naturalnymi 
panelami przywodzą na myśl 
atmosferę egzotycznych 
krajów obfitujących w drzewa 
cytrusowe.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5


Taras jest niezwykle istotnym miejscem 
w każdym domu, dlatego warto zadbać o to aby 
prezentował się pięknie i umilał odpoczynek na 
świeżym powietrzu. Nawet jeśli projekt domu 
nie uwzględnia obecności tarasu, można go 
zaaranżować na późniejszym etapie realizacji.

W gotowym projekcie CYTRUS 5 
zaproponowano taras o bardzo interesującym 

zadaszeniu w postaci ażurowego, 
drewnianego przepierzenia. Nadaje ono 

uroku całej aranżacji zewnętrznej, a podczas 
słonecznej pogody wykreuje niesamowite 

efekty świetlne.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_5.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_5
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15,20 m²

12,56 m²

7,42 m²

21,81 m²

12,14 m²

13,65 m²

38,20 m² 3,28 m²

3,94
m²

3,80
m²

1,84
m²

4,15
m²

5,84
m²

3,54
m²

126 m²

22 m²
garaż

JEMIOŁA 4

arch. Tomasz Sobieszuk

Stylowa i minimalistyczna

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
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Od strony frontowej  
JEMIOŁA 4 sprawia wrażenie  
niczym niewyróżniającego 
się domu, ale wystarczy 
zerknąć na boczną 
elewację, aby zobaczyć 
jego piękno w pełnej 
krasie. Uzupełnieniem 
idei projektowej są 
niesamowite przeszklenia 
w postaci wysokich okien 
o geometrycznym kształcie, 
które idealnie komponują 
się z bryłą architektoniczną 
budynku. Podobnie jak 
wszystkie projekty z tej 
kolekcji, dom ma niezwykle 
przejrzysty i funkcjonalny 
program użytkowy.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4


W projekcie w harmonijny sposób połączono 
prostotę z odważnymi dodatkami. JEMIOŁA 4 od 
frontu prezentuje się bardzo skromnie i w wyraźny 
sposób nawiązuje do domów w stylu nowoczesnej 
stodoły. Ekstrawagancji całej koncepcji dodają 
przeszklenia od strony tarasu.

Projekt posiada bardzo efektowne przeszklenia w postaci 
wysokich okien o nowoczesnym, geometrycznym kształcie. 
Dzięki nim minimalistyczna JEMIOŁA 4 nabiera oryginalnego 
stylu, a wnętrza będą odpowiednio doświetlone.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_4


https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
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26,24 m²5,65
m²

19,85 m²

25,40 m²

8,66 m²

13,88 m²
3,02 m²

11,20 m²

11,79 m²

3,70 m²

2,56
m²

5,64
m²

5,97
m²

5,19
m²

3,38
m²

2,04
m²

128 m²

26 m²
garaż

MADERA

arch. Maciej Matłowski

Luksusowa elegancja

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
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Optymalny metraż sprawia,  
iż każdy z domowników we 
wnętrzu MADERY poczuje 
się komfortowo i będzie 
miał swoje własne miejsce 
na odpoczynek. Inspiracją 
do nadania nazwy temu 
projektowi była malownicza 
wyspa o tej samej nazwie 
położona na Atlantyku. 
MADERA często nazywana 
jest również wyspą wiecznej 
wiosny - z myślą o tym 
stworzyliśmy projekt domu, 
który jest przytulny i ciepły 
w odbiorze, niczym przyroda 
budząca się wiosną do życia.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera


Elewacja została pokryta zróżnicowanymi materiałami. Połączenie 
czerwonej cegły klinkierowej i drewnianych paneli tworzy bardzo 
gustowną kompozycję estetyczną, z którą wyraźnie kontrastuje biały 
tynk nadający całości bardzo wyrafinowanego charakteru.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera


Rozłożysta bryła domu pozwoli na ciekawą 
aranżację strefy wypoczynkowej w ogrodzie. 
Liczne przeszklenia sprawiają, że krajobraz 
staje się integralną częścią wnętrza ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-madera.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=madera
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16,62 m²

19,71 m²

17,53 m²

56,97 m²

17,83 m²

20,62 m²
25,83 m²

4,43
m²

3,96
m²

8,45
m²

192 m²

JADEIT 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Kwintesencja luksusu

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
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Mimo swojej 
minimalistycznej formy, 
budzi zachwyt i respekt. 
Oprócz tego, że projekt 
cechuje niesamowita 
przestronność, urzeka  on 
również swoimi detalami 
architektonicznymi w postaci 
drewnianych przepierzeń, 
okazałych filarów czy też 
wykończonej czerwoną cegłą 
elewacji. Dom zafascynuje 
wszystkie osoby twardo 
stąpające po ziemi, dążące do 
spełnienia swoich marzeń, 
kochające luksus i duże 
przestrzenie.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2


Imponujących rozmiarów przeszklenia w projekcie JADEIT 2 wprawią 
w zachwyt wszystkich wielbicieli nowoczesnej architektury. Dzięki 
nim rozległy salon będzie wydawać się jeszcze większy, a duża ilość 
naturalnego światła wpadającego do wnętrza umili czas spędzany 
z rodziną i przyjaciółmi.
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2


Z zewnątrz dom urzeka 
pięknem swojej wyrazistej 
elewacji, która idealnie 
współgra z minimalistyczną 
bryłą budynku zwieńczoną 
jednospadowym dachem. 
Cała koncepcja wyraźnie 
wpisuje się w nowoczesne 
trendy.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit_2


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.

OKNA FASADOWE FAKRO INNOVIEW 
– IDEALNE POŁĄCZENIE DREWNIANEJ RAMY 

Z ALUMINIOWĄ OKŁADZINĄ

Rekomenduje:
Architekt Robert Konieczny, KWK Promes 
- autor najlepszego domu świata wg magazynu Wallpaper 

OKNA 
STWORZONE
Z NATURY  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.

OKNA FASADOWE FAKRO INNOVIEW 
– IDEALNE POŁĄCZENIE DREWNIANEJ RAMY 

Z ALUMINIOWĄ OKŁADZINĄ

Rekomenduje:
Architekt Robert Konieczny, KWK Promes 
- autor najlepszego domu świata wg magazynu Wallpaper 

OKNA 
STWORZONE
Z NATURY  

https://www.fakro.pl/innoview/?utm_medium=ekatalog&utm_source=mtmstyl&utm_campaign=innoview
https://www.fakro.pl/innoview/?utm_medium=ekatalog&utm_source=mtmstyl&utm_campaign=innoview
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1,72
m²6,37 m²7,70 m²

11,36 m²11,44 m²

23,41 m²6,51 m²
21,69 m²

7,64 m²

3,00
m²

1,43
m² 4,48

m²

15,47 m²

5,17 m²

2,60
m²

13,93 m²

122 m²

22 m²
garaż

JEMIOŁA 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Wygoda i prostota

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
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Dom zaprojektowany 
na planie prostokąta 
z jednostanowiskowym 
garażem, przykryty 
dwuspadowym dachem, 
zyskuje atrakcyjny wygląd 
dzięki licznym przeszkleniom 
oraz materiałom 
wykończeniowym. 
Pokochają go osoby 
zafascynowane 
minimalizmem i nowoczesną 
architekturą. Praktyczny 
rozkład pomieszczeń 
zapewni najwyższy komfort 
wszystkim mieszkańcom.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2


Minimalistyczny styl urozmaicają wysokie okna 
od strony tarasu oraz piękne, drewniane panele 
elewacyjne. Odpoczynek na takim tarasie to czysta 
przyjemność!

Jednym z atutów projektu JEMIOŁA 2 jest możliwość 
przejścia na taras ze wszystkich pomieszczeń od strony 
ogrodu. Takie rozwiązanie architektoniczne zdecydowanie 
ułatwi komunikację i pozwoli na nieograniczony dostęp 
strefy wypoczynkowej na podwórzu.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola_2


42PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. HARMONIJNY KOMFORT W NOWOCZESNYM STYLU

2,13
m²

3,61
m²

1,50
m²

9,01 m²

15,34 m²

5,24 m²

23,36 m²

15,13 m²

11,09
m²

4,62 m²

92 m²

AMIKA

arch. Tomasz Sobieszuk

Wyrafinowany minimalizm

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
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Prosta bryła budynku 
zyskała nowoczesny 
charakter dzięki niebanalnej 
stylistyce wykończenia 
zewnętrznego, połączonej 
z płaskim dachem. 
Projekt domu zachwyca 
swoim wyrafinowanym 
minimalizmem 
i funkcjonalnością. Piękna 
aranżacja zewnętrzna 
zachęca do eksploracji 
przytulnych wnętrz 
i odkrywania wszystkich 
atutów projektu. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika


Projekt AMIKA prezentuje się niezwykle elegancko.  
Szczególnie interesująca jest w nim rozbudowana 
strefa tarasowa urozmaicona drewnianą pergolą 
z ażurowym zadaszeniem. ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amika.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=amika


https://www.hormann.pl/
https://www.hormann.pl/
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5,47
m²

2,01
m²

9,37 m²

32,74 m²

13,89 m²

5,92 m²

11,46 m²

31,89 m²

4,24 m² 16,51 m²

14,08 m²

4,47
m²

5,35 m²

2,84
m²

128 m²

32 m²
garaż

ALIBI

arch. Tomasz Sobieszuk

Harmonia i prostota

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
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Nowoczesny projekt 
domu parterowego 
z płaskim dachem oraz 
dwustanowiskowym 
garażem, zwracający uwagę 
swoją minimalistyczną bryłą. 
Prosta linia, dopracowane 
proporcje i oszczędny 
detal tworzą niesamowicie 
elegancki efekt. Drewniane 
panele elewacyjne 
w połączeniu z grafitową 
stolarką oraz płytami 
z betonu architektonicznego 
idealnie współgrają z jasnym 
tynkiem i podkreślają 
harmonijny charakter domu.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi


Alibi zachwyca nie tylko od zewnątrz, 
ale również od wewnątrz. Dzięki licznym 
przeszkleniom wnętrze domu będzie bardzo 
dobrze doświetlone, co spotęguje efekt 
przestrzenności.
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi


Prostotę koncepcji przełamują materiały 
wykończeniowe. Projekt spodoba się 
wielbicielom minimalizmu i prostych 
rozwiązań architektonicznych. ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-alibi.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=alibi
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39,44 m²

7,15 m²

12,35 m²

13,79 m²

3,13 m²

7,20 m² 15,10 m²

35,95 m²

6,80 m²

14,11 m²

5,76 m²

12,46 m²

12,43 m²

3,87
m²

8,92
m²

5,68
m²

2,11
m²

167 m²

39 m²
garaż

AMBROZJA 10

arch. Tomasz Sobieszuk

Funkcjonalność i przestrzeń

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
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W projekcie znajdziemy 
przestronne wnętrza, 
w których każdy domownik 
odnajdzie spokój ducha 
i poczucie bezpieczeństwa. 
Dom będzie idealny dla 
dużej rodziny, ceniącej sobie 
funkcjonalność i praktyczne 
rozwiązania. AMBROZJA 
10 doskonale łączy 
najnowsze trendy z tradycją, 
dzięki czemu należy do 
grupy projektów domów 
najbardziej popularnych 
wśród inwestorów.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

Do wejścia głównego w AMBROZJI 10 
prowadzi praktyczny ganek, którego 
zadaszenie wsparte zostało na pięknym 
filarze pokrytym jasnym tynkiem. 
Elewację ozdobiono elementami 
z drewna i cegły klinkierowej.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_10.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_10


https://dachymitek.pl/
https://dachymitek.pl/
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3,73
m²

2,11
m²

3,13
m²

4,44
m²

3,44
m²

5,78
m²

8,92
m²

33,72 m²

7,29 m²

6,51 m²

12,77 m²

36,25 m²

13,83 m²

12,35 m²

12,43 m²

12,47 m²

5,76 m²

14,11 m²

165 m²

34 m²
garaż

AMBROZJA 6

arch. Tomasz Sobieszuk

Wszechstronność i wygoda

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
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AMBROZJA 6 urzeka 
swoją niesamowitą 
funkcjonalnością. Nasz 
architekt dopracował 
najdrobniejsze szczegóły 
projektu, wyposażając dom 
w praktyczne pomieszczenia 
takie jak garderoba, spiżarnia 
czy też praktyczny schowek. 
A wszystko po to, aby spełnić 
najskrytsze potrzeby jego 
przyszłych mieszkańców.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6


Architekci zaproponowali utworzenie półotwartej 
kuchni, subtelnie oddzielonej od salonu barkiem 
śniadaniowym. Duża przestrzeń kuchenna 
uprzyjemni przyrządzanie posiłków i pozwoli na 
przeprowadzanie niezliczonych eksperymentów 
kulinarnych w komfortowych warunkach.

Przemyślany układ funkcjonalny 
w projekcie AMBROZJA 6 uwzględnia 
utworzenie przestronnych pomieszczeń. 
Na uwagę zasługuje wyjątkowo 
przestrzenny salon ze strefą jadalnianą.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_6
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3,73
m²

2,11
m²

3,13
m²

4,44
m²

3,44
m²

4,59
m²

33,72 m²

7,29 m²

6,51 m²

12,77 m²

36,25 m²

13,83 m²

12,35 m²

11,64 m²

5,91 m²17,23 m²

145 m²

34 m²
garaż

AMBROZJA 7

arch. Tomasz Sobieszuk

Komfortowa i piękna

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
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Efektowna, rozłożysta 
bryła zwieńczona 
wielospadowym dachem 
to harmonijne połączenie 
minimalizmu i praktyczności. 
Odpowiedni dobór detali 
oraz wykorzystanie 
stonowanej kolorystyki 
i naturalnych materiałów 
wykończeniowych sprawia, 
że dom nabiera wyjątkowego 
charakteru. AMBROZJA 7 to 
projekt domu parterowego 
idealnie wpisujący się 
w potrzeby 4-osobowej 
rodziny.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

Wnętrza w projekcie AMBROZJA 7 urzekają 
swoją przestronnością. Program użytkowy 
obejmuje również utworzenie dodatkowych 
pomieszczeń takich jak na przykład 
zamykana spiżarnia w kuchni.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ambrozja_7.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ambrozja_7


Myśl: Ciepło

Numer 1
w polsce

Tomasz Kuchar
& Termo Organika

EFEKT CZASOSZCZĘDNOŚĆJAKOŚĆ

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
 GOLD posiada
 dodatkowo efekty
 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

Myśl: Ciepło

Numer 1
w polsce

Tomasz Kuchar
& Termo Organika

EFEKT CZASOSZCZĘDNOŚĆJAKOŚĆ

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
 GOLD posiada
 dodatkowo efekty
 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/
https://termoorganika.pl/
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5,47
m²

2,01
m²

9,37 m²

32,54 m²

13,89 m²

5,86 m²

11,47 m²

31,90 m²

4,25 m² 16,53 m²

14,08 m²

4,47
m²

5,36 m²

2,84
m²

128 m²

32 m²
garaż

ARIEL

arch. Tomasz Sobieszuk

Nowoczesna klasyka

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
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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.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
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ZOBACZ PROJEKT

Projekt oferuje doskonale zaprojektowaną 
strefę wypoczynkową w ogrodzie mającą 
postać dużego, częściowo zadaszonego 
tarasu. Minimalistyczną aranżację 
zewnętrzną urozmaicają eleganckie, 
drewniane panele.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-ariel.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=ariel
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8,18 m²

10,02 m²
28,04 m²

6,11
m² 3,24

m²
1,86
m²

9,19
m²

3,33 m²

11,33
m²

1,45
m²

5,75
m²

11,52 m²

100 m²

AWOKADO 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Estetyka i ergonomia

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
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Wariacja na temat prostoty 
we współczesnym wydaniu. 
Projekt AWOKADO 2 
wyglądem zewnętrznym 
idealnie łączy się 
z urbanistycznym klimatem 
dużych miast, jak również ze 
spokojną, sielską wsią. Jego 
cechą charakterystyczną 
jest zwarta bryła, która 
korzystnie wpływa na bilans 
energetyczny budynku.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
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ZOBACZ PROJEKT

Osoby planujące budowę swojego wymarzonego domu ogromną wagę 
przywiązują do obecności tarasu w projekcie. Nic dziwnego – sprytnie 
zaprojektowany, zadaszony taras sprawi, że wypoczynek na świeżym 
powietrzu będzie w pełni komfortowy. Taki pięknie zaaranżowany taras 
uwzględniono w projekcie AWOKADO 2.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-awokado_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=awokado_2


Wybierz dachówkę CREATON          

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

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

Najbogatsza gama dachówek  
ceramicznych i cementowych

Najdłuższa na rynku gwarancja  
do 50 lat dla modeli ceramicznych*

Szlachetne powierzchnie
odporne na UV oraz zmiany temperatury 

Funkcjonalny system dachowy
dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów

Więcej rozwiązań dachowych na www.creaton.pl

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

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

Najbogatsza gama dachówek  
ceramicznych i cementowych

Najdłuższa na rynku gwarancja  
do 50 lat dla modeli ceramicznych*

Szlachetne powierzchnie
odporne na UV oraz zmiany temperatury 

Funkcjonalny system dachowy
dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów

Więcej rozwiązań dachowych na www.creaton.pl

https://www.creaton.pl/?utm_source=domywstylu.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=domywstylu.pl_09.2020_banner_bezplatny_katalog
https://www.creaton.pl/?utm_source=domywstylu.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=domywstylu.pl_09.2020_banner_bezplatny_katalog
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9,00 m²

5,98 m²

8,20 m²

35,13 m²

13,29 m²

4,12 m²

13,22 m²

13,89 m²

14,09 m²

7,12 m²

39,71 m²

6,63 m² 4,07 m²

8,86
m²

4,01
m²3,27

m²

2,06
m²

153 m²

40 m²
garaż

CYTRUS 4

arch. Maciej Matłowski

Majestatyczna elegancja

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4


98PROJEKTY DOMÓW PARTEROWYCH. HARMONIJNY KOMFORT W NOWOCZESNYM STYLU

Wzrok przykuwa prosta 
i elegancka forma 
budynku oraz płaski dach, 
który można dowolnie 
zaaranżować, podkreślając 
indywidualny charakter 
projektu. CYTRUS 4 zapewni 
poczucie prywatności 
i spokoju wszystkim swoim 
domownikom. Autem 
projektu jest przejrzysty 
układ pomieszczeń 
i przestrzenna strefa dzienna 
z licznymi przeszkleniami.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4


txt
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ZOBACZ PROJEKT

CYTRUS 4 zachwyca swoim ultranowoczesnym designem z każdej 
perspektywy. Drewniane panele elewacyjne w kontrastowych odcieniach 
skomponowane z białym tynkiem kreują wyrafinowaną, estetyczną całość.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_4.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_4
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5,55 m²
39,94 m²

6,60 m²

11,57 m²

3,87 m²

3,90 m²

15,33 m²

7,06 m²

37,74 m²

5,88 m²

14,28 m²

14,85 m²
2,36
m²

1,83
m²

2,71
m²

4,00
m²

14,48
m²

11,69
m²

164m²

40 m²
garaż

CYTRUS 6

arch. Maciej Matłowski

Oaza spokoju

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
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Jasna elewacja urozmaicona 
elementami z naturalnego 
drewna idealnie komponuje 
się z wielospadowym 
dachem pokrytym 
jasnoszarą blacho-
dachówką. Rozbudowana 
bryła budynku pozwoliła na 
funkcjonalne zaaranżowanie 
przestrzeni. Osobliwością 
projektu jest fakt, iż jedna 
z czterech sypialni została 
ulokowana w pobliżu salonu, 
odrębnie od pozostałych, co 
gwarantuje spokój i ciszę jej 
użytkownikom. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
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CYTRUS 6 od frontu prezentuje się 
bardzo interesująco. Bramę garażową 
wykorzystano jako element kompozycyjny. 
Ozdobiona drewnianymi panelami, 
dopełnia całą aranżację zewnętrzną.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-cytrus_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=cytrus_6


http://www.ruukkidachy.pl/hyygge-produkt?utm_source=mtmstyl.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=Hyygge&utm_term=mtm09
http://www.ruukkidachy.pl/hyygge-produkt?utm_source=mtmstyl.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=Hyygge&utm_term=mtm09
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4,89
m²

2,83
m² 4,69

m²

3,20
m²

11,26
m²

1,92
m²

7,58
m²

4,24
m²

20,36
m²

20,55 m²

31,58 m²

4,05 m²

7,95 m²

12,03
m²

10,28
m²

3,47
m²

10,28
m²

11,73
m²

42,72 m²

9,83 m²

194 m²

32 m²
garaż

DECYMA 14

arch. Tomasz Sobieszuk

Podwójny komfort

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
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Perełka wśród 
dwurodzinnych projektów 
domów. Decyma 14 
kryje w sobie aż dwie 
komfortowe przestrzenie 
mieszkalne, a każda z nich 
jest niezwykle funkcjonalna 
i niepowtarzalna. W takim 
domu bez problemu może 
zamieszkać rodzina z trójką 
dzieci, a obok - ukochani 
dziadkowie.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

Dostęp do tarasu w projekcie domu 
możliwy jest z obu mieszkań. A wszystko 
za sprawą praktycznych, wysokich okien 
doświetlających wnętrza.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_14.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_14


www.zyskajmoc.pl
www.zyskajmoc.pl
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4,89
m²

2,83
m²

4,69
m²

3,20
m²

20,55 m²

31,58 m²

4,05 m²

7,95 m²

12,03 m²

10,28 m²

3,47
m²

10,28 m²

11,73
m²

42,72 m²

9,83 m²

148 m²

32 m²
garaż

DECYMA 6

arch. Tomasz Sobieszuk

Niezwykła prostota

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
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Ten nowoczesny i wyjątkowo 
reprezentacyjny dom 
został zaprojektowany 
z myślą o 5-osobowej 
rodzinie. Nieskomplikowana 
bryła budynku przykryta 
wielospadowym dachem 
prezentuje się niezwykle 
elegancko. Przytulne 
wnętrza i przemyślany układ 
funkcjonalny zapewnią 
pełen komfort wszystkim 
domownikom.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6


Kominek i drewniane elementy 
we wnętrzach? Spokojny, 
zimowy wieczór z książką 
w takim otoczeniu to przepis 
na udany wypoczynek. 

Naturalne drewno na ścianach 
i sufitach to jeden ze współczesnych 
trendów wnętrzarskich. Takie 
wykończenie pomieszczeń kreuje 
niesamowicie przytulny klimat.
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6


Detale tworzą całość! Piękną, 
rozbudowaną strefę tarasową urozmaicają 
drewniane przepierzenia mogące służyć 
jako podpora na roślinność pnącą. ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_6.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_6
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17
,4

5

4,11
m²

3,56
m²

2,35
m²

12,31 m²

15,10 m² 5,35
m²

2,28
m²

4,05
m²

5,64
m²

37,13 m²

9,68 m²

13,68 m²

11,31 m²

31,58 m²

183 m²

32 m²
garaż

DECYMA 8

arch. Tomasz Sobieszuk

Elastycznie dopasowana

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
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Projekt z częściowym 
poddaszem użytkowym. 
Program funkcjonalny 
parteru jest na tyle bogaty, 
że bez problemu można 
go użytkować jako dom 
parterowy, a w przypadku 
zwiększenia potrzeb 
mieszkaniowych - 
zaadaptować poddasze. 
Rozległy, zadaszony 
taras, który uprzyjemni 
odpoczynek na świeżym 
powietrzu to ogromny atut 
projektu.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
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Rdzawoczerwony dach i dopasowana 
kolorystycznie cegła elewacyjna to sposób na 
ożywienie minimalistycznego projektu domu. 
Piękne filary nawiązujące do klasycystycznego 
stylu nadają oryginalności całej aranżacji 
zewnętrznej.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-decyma_8.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=decyma_8


https://www.foveotech.pl/produkty/tynki/tynk-modelowany-tss-05
https://www.foveotech.pl/produkty/tynki/tynk-modelowany-tss-05


139 m²

32,01
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10,80
m²

4,97
m²

2,63
m²

1,59
m²

3,34
m²

4,13
m²

3,14 m²

10,36 m²

7,31 m²

10,32 m²

9,12 m²

15,28 m²

33,59 m²

32,01 m²

16,68 m²

5,85 m²

139 m²

32 m²
garaż

FENIKS

arch. Tomasz Sobieszuk

Minimalizm z charakterem

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
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Minimalistyczna bryła 
i gustowne detale 
architektoniczne nawiązują 
do modernistycznej 
architektury połowy XX 
wieku. Z pozoru prosta 
koncepcja architektoniczna 
zyskała charakter dzięki 
wyrazistym dodatkom 
w postaci przepięknych 
płytek elewacyjnych 
z kamienia. W projekcie 
zaproponowano otwarty 
układ funkcjonalny 
z wyraźnym podziałem na 
strefy użytkowe.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
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Duże kafelki w odcieniu bladego grafitu pokrywające ściany 
i podłogę nadają całemu wnętrzu niezwykle nowoczesnego 
charakteru. Spokojne, neutralne barwy mogą stworzyć 
niesamowicie atrakcyjne tło dla każdej aranżacji.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks


Połączenie przygaszonego granatu 
z jasnoszarą bielą kreuje bardzo eleganckie, 
nowoczesne wnętrze. Do tego wyraziste 
dodatki i otrzymujemy gustowną aranżację 
salonu i kuchni.
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https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
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Deski tarasowe z wysokiej jakości 
drewna potrafią odmienić taras 
w bardzo nastrojowe, stylowe 
miejsce do wypoczynku.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks


https://www.wolfhaus.pl/
https://www.wolfhaus.pl/
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10,80
m²

4,97
m²

2,63
m²

1,59
m²

3,34
m²

4,13
m²

3,14 m²

10,54 m²

7,31 m²

10,32 m²

8,94 m²

15,28 m²

33,59 m²

32,72 m²

16,68 m²

5,85 m²

139 m²

33 m²
garaż

FENIKS 2

arch. Tomasz Sobieszuk

Nowoczesny szyk

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
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Na tle jasnego tynku bardzo 
efektownie prezentuje się 
wyeksponowane wejście 
główne, zaakcentowane 
okładziną z kamienia 
i naturalnego drewna. 
Ultrakomfortowy, 
nowoczesny układ 
pomieszczeń został 
zaprojektowany z myślą 
o 4-osobowej rodzinie. 
Gospodarze odnajdą spokój 
w przytulnej przestrzeni 
sypialnej, wyposażonej we 
własną garderobę i łazienkę.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2


Panele elewacyjne to prosty i szybki sposób na dodanie 
prostej elewacji niepowtarzalnego charakteru. Stosowanie 
naturalnych materiałów w nowoczesnych projektach łagodzi 
ich surowy, minimalistyczny wizerunek.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-feniks_2.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=feniks_2
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9,05 m²

31,63 m²

14,38 m²

14,00 m²14,00 m²

14,33 m²

17,50 m²

39,30 m²

15,78
m²

4,81
m²

6,94
m²

4,32
m²

2,53
m²

4,48
m²

154 m²

39 m²
garaż

JADEIT

arch. Tomasz Sobieszuk

Ponadprzeciętna prostota

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
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JADEIT to propozycja 
projektowa skierowana 
do osób, które cenią sobie 
minimalizm w nowoczesnej 
architekturze. Prostą 
bryłę budynku przykryto 
płaskim dachem, a elewację 
wzbogacono pięknymi, 
drewnianymi panelami, 
nadającymi całej aranżacji 
przytulnego charakteru.  
We wnętrzu domu 
zaplanowano przejrzysty 
układ funkcjonalny 
i przestronne pokoje.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit


Drewno, biały tynk i beton 
architektoniczny tworzą 
ultranowoczesną aranżację 
zewnętrzną projektu JADEIT.

Popularnym elementem 
nowoczesnych tarasów są 
drewniane przepierzenia 
w formie pergoli, paneli czy 
też efektownych zadaszeń. 
Subtelne dodatki generują 
spektakularne efekty.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jadeit.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jadeit


https://dom.aluprof.eu/
https://dom.aluprof.eu/
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4,12 m²6,96 m²8,21 m²

11,36 m²11,44 m²

31,56 m²6,51 m²
18,23 m²

5,73 m²

2,16
m²

1,51
m²

2,81
m²

6,16
m²

5,17
m²

2,60
m²

13,93
m²

120 m²

18 m²
garaż

JEMIOŁA

arch. Tomasz Sobieszuk

Przytulna i praktyczna

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
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Dzięki starannie 
dopracowanym proporcjom 
i nowoczesnym detalom 
prosta bryła zyskała 
oryginalny wygląd. 
Oszczędna geometria przy 
zastosowaniu materiałów 
wysokiej jakości w wyraźny 
sposób nawiązuje do domów 
w stylu nowoczesnej stodoły. 
Z wydłużonego planu 
budynku wynika praktyczny 
podział funkcjonalny na 
kolejne strefy: gospodarczą, 
dzienną oraz prywatną. 

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola


Drewniane panele, jasnoszary dach i antracytowa 
stolarka okienno-drzwiowa ożywiają emanujący 
prostotą projekt domu JEMIOŁA.

Minimalistyczne koncepcje projektowe 
najłatwiej wyróżnić za pomocą 
dodatków, dlatego też w projekcie 
Jemioła zastosowano bogate 
wykończenie elewacji, kontrastujące 
z prostą bryłą budynku.

ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-jemiola.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=jemiola
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3,50
m²

5,75 m²

8,88 m²

39,30 m²

9,21 m²9,21 m²

76 m²

WAKACYJNY

arch. Tomasz Sobieszuk

Symfonia z naturą

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
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Prezentowany projekt 
zdecydowanie  można 
zaliczyć do domów w stylu 
nowoczesnej stodoły. Prosta 
bryła zbudowana na planie 
prostokąta, zwieńczona 
dwuspadowym dachem 
i minimalna ilość środków 
dekoracyjnych to typowe 
cechy współczesnej 
architektury. Ogromnym 
atutem projektu jest 
niesamowicie przestrzenny 
salon z imponującymi 
przeszkleniami, które 
sprawiają, że krajobraz staje 
się częścią wnętrza.

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny


ZADZWOŃ   577-007-517

ZOBACZ PROJEKT

https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-wakacyjny.php?utm_source=katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf&utm_term=2020-nowoczesny-styl&utm_content=wakacyjny


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 

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.

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

WIĘCEJ INFORMACJI
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EKSPERT 
radzi

https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/
https://www.solbet.pl/


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 

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. 

Kompleksowa oferta stolarki FAKRO.

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

Wygoda i  bezpieczeństwo – tak w  przysłowiowych „dwóch 
słowach” można scharakteryzować rolę jaką pełni napęd 
zainstalowany w bramie garażowej lub wjazdowej. 

Na przykład bramy garażowe Hörmann wyposażone w  napęd 
ProMatic lub SupraMatic podczas zamykania ryglują się 
w prowadnicy, skutecznie zabezpieczając przed podważeniem. 
Co ważne, system działa mechanicznie, a  więc chroni bramę 
także w razie awarii zasilania.

Dzięki coraz szybszym napędom szczególnie tym najnowszym 
z  serii 4, sam proces wjazdu do garażu bardzo się skrócił, 
co niewątpliwie wpływa na zmniejszenie zagrożenia jakie 
może stwarzać samochód blokujący ruch na zatłoczonej ulicy, 
w oczekiwaniu na otwarcie bramy.  

Automatyczne otwieranie i zamykanie bramy jest także bardzo 
wygodne. Docenimy to szczególnie w  chłodny lub deszczowy 

dzień gdy nie będziemy musimy wysiadać z  samochodu aby 
otworzyć bramę, ale posłużymy się pilotem lub smartfonem. 
Wysokiej klasy sterowanie napędami w  systemie BiSecur, 
w  jakie wyposażone są urządzenia marki Hörmann, posiadają 
także funkcję sprawdzania położenia bramy lub sterowania nią 
na odległość, co jest bardzo praktyczne.

Dodatkowym atutem jest funkcja przewietrzania garażu gdy 
poziom wilgotności powietrza wewnątrz jest zbyt wysoki. Brama 
segmentowa z napędem wyposażona w czujniki klimatyczne na 
zewnątrz i wewnątrz garażu, uruchamia mechanizm uchylania 
górnego segmentu bramy, a gdy wilgotność powietrza osiągnie 
pożądany poziom, wówczas następuje jej szczelne zamknięcie. 
W ten sposób napęd do bramy garażowej zapobiega tworzeniu 
się pleśni i  grzybów w  szczelnie zamkniętym garażu a  tym 
samym przedłuża żywotność naszego samochodu. 

Jakie korzyści daje automatyka bramy garażowej

WIĘCEJ INFORMACJI
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https://www.fakro.pl/?utm_medium=wypowiedz&utm_source=mtmstyl&utm_campaign=main
https://www.fakro.pl/?utm_medium=wypowiedz&utm_source=mtmstyl&utm_campaign=main
https://www.fakro.pl/?utm_medium=wypowiedz&utm_source=mtmstyl&utm_campaign=main
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/bramy-garazowe/
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Roberta Marx
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.

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. 

Graficzne ujęcie obciążenie od paneli fotowoltaicznych w programie „PAMIR”

Panele fotowoltaniczne
a konstrukcja dachu z wiązarów

WIĘCEJ INFORMACJI
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https://dachymitek.pl/
https://dachymitek.pl/
https://dachymitek.pl/


Myśl: Ciepło

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 – stabilność 
 utrzymywanej wewnątrz temperatury na wszystkich 
 powierzchniach
 
l Zdrowy i  przyjemny mikroklimat wewnątrz budynku, 
 wymienniki ciepła (grzejniki) pracują na niższych 
 temperaturach, nie wysuszają powietrza i  nie powodują 

 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.

Najważniejsze korzyści jakie zyskuje użytkownik 
ocieplonego domu 
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https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/
https://termoorganika.pl/


Jarosław Kostrzewa
Trener w Akademii CREATON

Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego to jedna z kluczowych decyzji, jakie 
musimy podjąć podczas budowy domu. Wielu inwestorów waha się pomiędzy 
dachówkami ceramicznymi, a  cementowymi. Każde z  tych rozwiązań posiada 
swoje zalety. Aby nasza decyzja była przemyślana i  w  pełni świadoma, warto 
poznać istotne różnice występujące pomiędzy nimi. Dzięki temu wybierzemy 
dachówki, które najlepiej spełnią nasze oczekiwania.

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 

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 

bardziej odporne na działanie wiatru.

Dla części inwestorów znaczenie będzie mieć wymagany minimalny kąt nachylenia 

połaci. W  przypadku dachówek ceramicznych jest on zazwyczaj mniejszy. 

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

KOLOR, ROZMIAR I KSZTAŁT DACHÓWEK
Dachówka ceramiczna jest pokryciem o  długich tradycjach. Na rynku znajdziemy 

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

oraz inspirowane architekturą historyczną (np. HEIDELBERG). Również 

w  zakresie dostępnych odcieni oraz rozmiarów dachówki ceramiczne oferują 

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

którym zależy na oryginalnym wyglądzie dachu. Przykładowo oferta dachówek 

ceramicznych CREATON Polska obejmuje aż 254 kombinacje modeli i  kolorów. 

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

jednak trudności z  zakupem dachówek o  najpopularniejszych kształtach oraz 

odcieniach. Decydując się na konkretny model i kolor, warto również zwrócić uwagę 

na pokrycia zastosowane na innych budynkach w najbliższym otoczeniu.

WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
Wśród największych zalet dachówek ceramicznych wymieniana jest ich trwałość 

oraz żywotność. Jednak modele cementowe tylko nieznacznie ustępują im pod 

tym kątem. Dachówki ceramiczne (posiadające powierzchnię angobowaną lub 

glazurowaną) gwarantują najskuteczniejszą ochronę przed zabrudzeniami oraz 

porastaniem dachu przez mchy. To po nie powinniśmy więc sięgnąć w sytuacji, gdy 

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

szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji znaczenie 

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

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

pogody, odpowiedniejszym wyborem będzie dachówka cementowa, lepiej znosząca 

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.

Którą dachówkę wybrać – ceramiczną czy 
cementową?

WIĘCEJ INFORMACJI
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Anna Szoka
Dyrektor Sprzedaży EcoWater Systems Poland -
producent stacji uzdatniania wody Aquahome

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.

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 

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

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. 

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. 

Budując dom,
nie zapomnij o stacji uzdatniania wody.

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.domywstylu.pl/ekspert-radzi/stacja-uzdatniania-wody-aquahome-smart-10.php
https://www.domywstylu.pl/ekspert-radzi/stacja-uzdatniania-wody-aquahome-smart-10.php
https://www.domywstylu.pl/ekspert-radzi/stacja-uzdatniania-wody-aquahome-smart-10.php
https://www.creaton.pl/?utm_source=domywstylu.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=domywstylu.pl_09.2020_banner_bezplatny_katalog
https://www.creaton.pl/?utm_source=domywstylu.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=domywstylu.pl_09.2020_banner_bezplatny_katalog
https://www.creaton.pl/?utm_source=domywstylu.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=domywstylu.pl_09.2020_banner_bezplatny_katalog
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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 

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.

Jeden produkt, wiele możliwości – 
nowy Tynk Modelowany FOVEO TECH  TSS 05

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.foveotech.pl/produkty/tynki/tynk-modelowany-tss-05
https://www.foveotech.pl/produkty/tynki/tynk-modelowany-tss-05
https://www.foveotech.pl/produkty/tynki/tynk-modelowany-tss-05
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Aleksander Filla
Prokurent WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

Bożena Ryszka
Dyrektor Marketingu i PR Aluprof SA

„Dobry plan to połowa sukcesu” – to zdanie w  szczególności 
ma znaczenie dla inwestorów, którzy planując  budowę 
domu prefabrykowanego mogą aktywnie brać udział w  jego 
projektowaniu.

Marzenie o  własnym domu jest celem wielu ludzi i  związane 
jest przeważnie z  zamiarem spędzenia w  nim większej części 
swojego życia. Dom prefabrykowany to już od dawna nie 
jest tylko gotowy produkt z  półki. Klienci WOLF HAUS mają 
możliwość zaprojektowania i  zrealizowania domu według 
swoich upodobań, co sobie bardzo cenią. Możliwości i opcji jest 
więcej niż kiedykolwiek. 

Naszym zdaniem, inwestorzy powinni mieć plan i wyobrażenie 
jak ich dom ma wyglądać wewnątrz i  na zewnątrz kilkanaście 
tygodni przed terminem montażu ich domu prefabrykowanego. 
Pomoże to nie tylko projektantom czy architektom, ale pozwoli 
samym inwestorom aktywnie wziąć udział w  planowaniu, 

doprecyzować szczegóły i co wynika z naszego doświadczenia 
często zweryfikować zagadnienia, których nie przewidzieli. 
Zgodnie z jedną z potwierdzonych tez, człowiek i jego upodobania 
zmienia się co siedem lat. Drewniany dom prefabrykowany WOLF 
HAUS oferuje mieszkańcom swobodę konfiguracji swojego domu 
i przestrzeni. Zalecamy naszym klientom nie przywiązywać się 
kurczowo do funkcjonalności pewnych pomieszczeń (sypialnia, 
biuro, pokój dziecinny) tak aby w  przyszłości mieć możliwość 
swobodnej zmiany.  Szczególnie gdy z  biegiem czasu dzieci 
wyprowadzą się na swoje. 

Powyższe zagadnienie trzeba przenieść na cały etap realizacji, 
dlatego naszym klientom od lat oferujemy kompleksową 
budowę od projektu po wykończenia z możliwością konfiguracji 
wszystkiego w najmniejszym szczególe. Zapraszamy do naszej 
fabryki i biur handlowych. 

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).

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

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą

MB-SKYLINE

Zaplanuj swój dom! Dom z widokiem na komfort
– zalety dużych przeszkleń

WIĘCEJ INFORMACJI WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.wolfhaus.pl/
https://www.wolfhaus.pl/
https://dom.aluprof.eu/oferta/drzwi-przesuwne-tarasowe/mb-skyline.html
https://dom.aluprof.eu/oferta/drzwi-przesuwne-tarasowe/mb-skyline.html
https://www.wolfhaus.pl/
https://dom.aluprof.eu/oferta/drzwi-przesuwne-tarasowe/mb-skyline.html
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