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Stylistyka w połączeniu technologią
arch. Tomasz Sobieszuk, Biuro Projektów MTM STYL
W odniesieniu do domów jednorodzinnych słowo „nowoczesny”
może mieć wiele znaczeń. W powszechnym rozumieniu jest to dom
o prostej, czystej bryle pozbawionej historycznych ozdobników, o niewielkim nachyleniu dachu, z dużymi oknami. Ostatnio obserwujemy
coraz większe zainteresowanie domami o nowoczesnej stylistyce. Domy nowoczesne
są niejako uniwersalne, ponieważ doskonale wpisują się w każdy krajobraz. Mogą stać
na ciasnej, miejskiej działce, na malowniczej, górskiej, nad morzem, wśród dużych
drzew – ważne, aby były dobrze zaprojektowane i usytuowane w prawidłowy sposób.
Elewacje w domu nowoczesnym mogą być wykończone w dowolny sposób – tradycyjnym, białym tynkiem, impregnowanym drewnem lub zaczerpniętymi z budownictwa
przemysłowego różnego rodzaju okładzinami z blachy lub kompozytów. O nowoczesności domu w obecnych czasach powinna świadczyć nie wyłącznie architektura, ale
technologia i technika. Nie jest do końca prawdą, że domy nowoczesne buduje się
tylko z nowoczesnych materiałów – podstawowe materiały konstrukcyjne i technologie
nie zmieniają się od dziesięcioleci. Prawdziwy postęp dokonuje się w dziedzinie izolacji i uzbrojenia budynku w nowoczesne instalacje.
Współczesne instalacje przeciwwilgociowe pozwalają bez obaw wykonywać bezpiecznie płaskie dachy i tarasy. Wysokiej jakości energooszczędne szyby pozwalają stosować okna o dużych powierzchniach bez obawy o nadmierne straty ciepła zimą. Nowoczesne instalacje wentylacyjne odzyskują energię z powietrza wyrzucanego z domu.
Ogrzewanie domu może być oparte o wykorzystanie energii pochodzącej z ziemi
(pompy ciepła) lub energii słonecznej. Jeżeli pracą tych instalacji będzie sterował system „inteligentny dom”, który może również zawiadywać urządzeniami typu RTV, AGD
oraz oświetleniem, będziemy mieli prawie kompletny obraz domu nowoczesnego.
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▲▲Nowoczesny dom mieszkalny jednorodzinny wyróżniający
się ciekawym zestawieniem elementów wykończeniowych.
W charakterystycznym, dwukondygnacyjnym wykuszu z płaskim
dachem, wykończonym szalówką drewnianą, zaprojektowano
kuchnię. Na poddaszu zaś znajduje się sypialnia bez skosów.
▼▼Dom charakteryzujący się niezwykle oryginalną bryłą. Stylistyka jest odpowiedzią na współczesne trendy w architekturze. Poziom parteru to strefa dzienna: przestronny salon, jadalnia oraz
kuchnia ze spiżarnią. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie,
w tym jedna z garderobą, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Rozwiązaniem, które sprawia, że wnętrze nabiera „oddechu” jest antresola zlokalizowana nad salonem. Orbita posiada
ciekawy układ, tym samym daje wiele możliwości aranżacyjnych.
Jest to dom idealny na działkę z wjazdem od południa. Orbita jest
domem energooszczędnym, w którym zastosowano wszelkie
niezbędne zabiegi mające na celu ograniczenie strat ciepła.
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