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Z marzeń i planów nie warto rezygnować. 
Joanna i Michał od zawsze marzyli o własnym domu. Jeszcze gdy dom pozostawał w sferze marzeń, 
przeglądali różne projekty, szukając tego jedynego. Już wtedy natknęli się na projekt BEZ. Od razu 
wpadł im w oko. Jakiś czas później, gdy marzenie zaczęło się urzeczywistniać, wrócili do projektu. 

Jak się okazało, nawet po latach projekt Bez okazał się strzałem w dziesiątkę. 

Bez
Mały dom

w stylu prowansalskim 

Joanna i Michał szukali niedużego domu z licznymi przeszkleniami. Wiedzieli, że dzięki dużym oknom nawet niewielkie 

pomieszczenia staną się bardziej przestronne, a piękny ogród będzie widoczny z każdej części domu. Aby zaspokoić potrzeby 

4-osobowej rodziny potrzebowali trzech sypialni na poddaszu, które dzięki wyższej ściance kolankowej byłyby w pełni funk-

cjonalne. Joannie zależało również na zamkniętej kuchni z dodatkowym zapleczem gospodarczym,  

a Michałowi na dużej kotłowni przystosowanej pod ogrzewanie paliwem stałym.  

Taki właśnie był projekt Bez. 
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Inwestorzy zdecydowali się na wprowadzenie kilku drobnych 

zmian dostosowując projekt do swoich potrzeb i  stylu życia. 

Zrezygnowali z  kominka w  salonie, a  na poddaszu kosztem 

garderoby doprojektowali dodatkowy pokój. Pozostałe zmiany  

dotyczyły przede wszystkim usytuowania okien oraz zadasze-

nia nad wejściem głównym.

Budowa wymarzonego domu trwała niespełna rok. Wszyst-

kie prace przebiegły niezwykle sprawnie, dzięki dobrze zgra-

nym w czasie wykonawcom. Prace ziemne rozpoczęto jesienią, 

a z końcem zimy stan surowy domu był gotowy. Wiosna upłynęła 

na pracach wewnątrz domu. Wstawiono okna, położono insta-

lacje wewnętrzne, zrobiono tynki i  posadzki. Lato poświęci-

li na prace wykończeniowe i  wykonanie elewacji. Jedynie prac  

brukarskich nie udało się wykonać przed kolejną zimą.  

Bez - Mały dom w stylu prowansalskim 

Joanna i  Michał zdecydowali się na budowę domu z  betonu  

komórkowego. Dom usytuowany został na płycie fundamento-

wej, a  na dachu pojawiła się piękna blacho-dachówka Ruukki 

Finnera. Większość materiałów budowlanych wykorzystana do 

budowy domu była  zgodna z  projektem. Gospodarze brali pod 

uwagę rekomendacje produktowe zawarte w  projekcie, które 

okazały się najlepszym wyborem. Do ogrzewania domu wybrali 

dwu paleniskowy kocioł na ekogroszek z dodatkowym rusztem 

na drewno. Poza sypialniami, w których pojawiły się tradycyjne 

grzejniki, w całym domu zastosowano ogrzewanie podłogowe. 
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Koszt budowy domu okazał się nieco większy niż zakładali  

inwestorzy. Pomimo że budżet był szczegółowo zaplanowany,  

życie boleśnie weryfikowało zamierzenia. Inwestorzy posta-

wili na dobrych fachowców i przystępne terminy, co na starcie  

przebiło ich założenia. W  trakcie budowy pojawiały się też  

dodatkowe koszty, których wcześniej inwestorzy nie przewi-

dzieli. Cała budowa przebiegała dość sprawnie i bez większych 

problemów. Największy kłopot sprawiło znalezienie solid-

nej ekipy do wykonania elewacji. Pomimo trudności udało się, 

a z ostatecznego efektu są bardzo zadowoleni. Całkowity koszt 

budowy domu w  przypadku Joanny i  Michała wyniósł nieco  

ponad 300 tys zł.

I  tak właśnie Joannie i  Michałowi udało się spełnić marzenia 

o  własnym domu. Marzyli o  małym, wiejskim domku w  stylu 

prowansalskim. Wiele tygodni spędzili na oglądaniu projektów, 

przeglądaniu aranżacji wnętrz, poszukiwaniu mebli i wyposa-

żenia. Pomimo trudu, sporej ilości nerwów i  nadszarpniętego 

budżetu, udało im się stworzyć dom, o jakim zawsze marzyli. 

Bez - Mały dom w stylu prowansalskim 
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