
ONYKS
CZARNY KOŃ KOLEKCJI

Onyks to ozdobny kamień jubilerski, po-
szukiwany przez kolekcjonerów. Projekt 
o nazwie szlachetnego kamienia to coś 
więcej niż kolejna oferta w katalogu. Po-
zbawiony wszelkiej ornamentyki, zapro-
jektowany na planie prostokąta i nakryty 
niewyszukaną bryłą dwuspadowego 
dachu – intryguje potencjalnych odbior-
ców. Jego nietypowa forma może skła-
niać do rozważań na temat tendencji, 
w kierunku których zmierza współczesna 
architektura. Przyglądając się bliżej po-
mysłom, proporcjom oraz rozwiązaniom 
funkcjonalnym, które znalazły zastoso-
wanie w projekcie, mamy wrażenie, że 
wszystkie elementy zostały przemyślane 
i nic tu nie jest przypadkowe. 

Wywołana przez media i narzucona przez unijne dy-
rektywy moda na energooszczędność nie pozostała 
bez wpływu na architekturę naszych domów. Projek-
towanie domu energooszczędnego to sztuka kompro-
misu pomiędzy funkcjonalnością, efektywnością oraz 
szeroko pojętą estetyką architektoniczną. W projekcie 
Onyks podjęto wyzwanie stworzenia domu energoosz-
czędnego, nowoczesnego, funkcjonalnego, ale – co 
najważniejsze – mieszczącego się w kanonach este-
tycznych współczesnego projektowania domów.
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Układ funkcjonalny domu 
odbiega od standardu, do 

jakiego przyzwyczailiśmy się 
przeglądając ofertę projek-
tów domów gotowych. Na 

antresolę prowadzą schody, 
które oprócz funkcji komuni-

kacyjnej stanowią ozdobę 
salonu. Na poddaszu nie 

znajdziemy typowych trzech 
sypialni i łazienki. Całe pod-
dasze zostało zarezerwowa-
ne na przestronną sypialnię 
właścicieli domu, garderobę 
i łazienkę. W sypialni zapro-

jektowano duże okno, po 
odsłonięciu którego można 

podziwiać salon, a przez 
szklaną witrynę ogród. Jest 
to nietypowe rozwiązanie, 

które pozwoli na optycz-
ne powiększenie sypialni. 

Dodatkowe dwa pokoje, 
łazienkę oraz oddzielne wc 

zaprojektowano na parterze. 
Jeśli z jakichś względów 

inwestor zdecyduje się na 
zamianę wiaty na garaż po-

przez zamurowanie bocznych 
otworów oraz wstawienie 

wjazdowej bramy garażowej, 
to istnieje możliwość wyko-

nania dodatkowego otworu 
w kotłowni, który połączyłby 

dom z powstałym w ten 
sposób garażem.



Bryła domu jest prosta. Elemen-
ty rozczłonkowujące elewacje, 
takie jak: żelbetowa wiata gara-
żowa czy balkon, zostały zdylato-
wane od głównej bryły obiektu, 
aby zminimalizować ryzyko 
powstania mostków termicz-
nych. Poprawne zorientowanie 
domu względem stron świata 
pozwoli na pełne wykorzystanie 
ciepła promieni słonecznych, 
które poprzez szklaną fasadę 
ogrzeją pokój dzienny i antreso-
lę. W miesiącach letnich, kiedy 
może nastąpić przegrzewanie 
pomieszczeń, duży okap i rolety 
zewnętrzne zapewnią wystar-
czającą ilość cienia. Wewnątrz 
obiektu zaprojektowano dużo 
otwartych przestrzeni: korytarz, 
pokój dzienny, jadalnię z kuch-
nią i antresolę – takie rozwią-
zanie pozwoli na swobodną 
cyrkulację powietrza.

Onyks to dom nietuzinkowy: no-
woczesny, funkcjonalny i energo-
oszczędny, który sytuuje się na 
pograniczu domu zaprojektowa-
nego na zamówienie i realizo-
wanego przez wymagających 
inwestorów. Oferta katalogowa 
powinna być różnorodna, 
interesująca, godna polecenia, 
kształtować gusta i realizować 
marzenia. Dom zbudowany 
z projektu Onyks niewątpliwie 
spełni wszystkie pokładane 
w nim nadzieje.

Projekt Onyks stara się sprostać 
dwóm potrzebom: poszanowa-
niu energii oraz zaspokojeniu 
dumy z posiadania ładnego, 
nowoczesnego domu. Onyks 
nie jest domem pasywnym, 
którego rozwiązania techniczne 
są drogie, a przez to trudno 
akceptowalne dla przeciętnego 
inwestora. Onyks jest projektem 
energooszczędnym, czyli rozsąd-
nym kompromisem pomiędzy 
kosztami a zyskami związanymi 
z utrzymaniem obiektu.


