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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie naszego 
katalogu: JAK BUDOWAĆ MAŁY DOM Porady i Projekty.

Koncepcja budowy małych ekonomicznych domów powstała 
z myślą o inwestorze, który posiada swoją działkę i pragnie 
wybudować energooszczędny dom o wysokim standardzie, 
ale w cenie niższej niż mieszkanie.  Jest to możliwe ze względu 
na szereg rozwiązań konstrukcyjnych, instalatorskich i wyko-
nawczych.

Ponadto przedstawiamy Państwu porady dla tych, którzy 
samodzielnie pragną zaprojektować nie tylko swój dom, ale
i jego wnętrze, a także artykuły dotyczące nowoczesnych 
rozwiązań dostępnych na rynku budowlanym. 

Z poważaniem, Stalowe Domy

Projekt domu SD4, szczegóły strona 14-15
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Energooszczędny i ekonomiczny dom

Technologię lekkiego szkieletu stalowego charakteryzuje precyzja, energooszczędność i krótki czas budowy. Komplekso-
wa oferta firmy Stalowe Domy jako generalnego wykonawcy sprawia, iż budowa staje się ekonomiczna i bezpro-
blemowa.

Najważniejsze cechy technologii 
szkieletu stalowego

Decydując się na budowę domu mamy
w głowie wizję długiej, niekończącej się historii 
- budowy, która zajmie nam mnóstwo czasu
i pochłonie naszą energię. Okazuje się jednak, 
że wcale nie musi tak być. Domy kanadyjskie 
powstają w 3-4 miesiące i mamy tu na myśli 
stan od przysłowiowej dziury w ziemi po stan 
deweloperski, czy nawet pod klucz.

Oszczędzając czas, oszczędzamy pieniądze co 
związane jest, np. ze zminimalizowaniem 
odsetek za kredyt zaciągnięty na budowę, czy 
ze zmniejszeniem kosztów ewentualnego 
wynajmu mieszkania w takcie trwania 
budowy. Wyraźna i warta podkreślenia jest 
także oszczędność w kosztach utrzymania 
budynku szkieletowego. Domy budowane 
metodą kanadyjską, w których dodatkowo 
stosuje się nowe rozwiązania ocieplenia
i wentylacji, maksymalnie ograniczają rachun-
ki.

Jak budują Stalowe Domy

Projekt każdego domu zostaje przedłożony 
konstruktorom, którzy obliczają ciężar budyn-
ku i projektują jego konstrukcję. Wszystkie 
elementy szkieletu wykonane są w warunkach 
fabrycznych z ocynkowanej stali na którą 
producent w warunkach otwartych daje 
gwarancję 30 lat. Materiał ten jest obojętny 
dla alergików, nie zawiera żadnych chemi-
cznych impregnatów, czy powłok toksycznych. 
Metoda przemysłowej prefabrykacji, gwaran-
tuje  wysoką jakość i powtarzalność wykony-
wanych elementów z dokładnością do 1 mm.

Na budowie stalowe elementy ścienne
i dźwigary dachowe łączone są za pomocą 
wkrętów samowiercących. 

Szkielet wypełniany jest wełną mineralną lub 
pianą poliuretanową. Od zewnątrz budynek 
zamykany jest takimi materiałami jak: płyty 
OSB, płyty MFP, blachy, płyty termoizolacyjne, 
płyty warstwowe, płyty cementowo-drzaz-
gowe lub inne. Pokrycie dachu jest dowolne: 
od blachy falistej, poprzez blachę na rąbek, 
blachodachówkę, czy dachówkę ceramiczną.

Budując metodą szkieletową otrzymujemy 
zysk w postaci 5% wielkości powierzchni 
użytkowej mieszkalnej przy tym samym 
obrysie budynku, co w przypadku średniej 
wielkości domu daje zysk ok. 5-7 m2. Należy 
podkreślić, iż każdy projekt z bogatej oferty 
projektów gotowych dostępnych na rynku 
można zaadaptować do technologii szkiele-
towej. W ramach umowy na budowę domu, 
firma Stalowe Domy wykonuje taki projekt 
bezpłatnie.
   

Nowe znaczy lepsze

Budując dom metodą szkieletową, firma 
Stalowe Domy dokłada wszelkich starań, aby 
zastosowane materiały sprawiały, iż dom 
będzie budynkiem energooszczędnym.  
Niskoenergetyczny budynek, w którym same 
przegrody, poprzez swoją konstrukcję 
stanowiące ocieplenie oraz obowiązkowe 
zastosowanie w tym systemie wentylacji 
mechanicznej sprawiają, że znacznie ograni-
czamy straty ciepła. 

Pojęcie inwestora świadomego na dobre 
zakorzeniło się już w terminologii budow-
lanej. Stalowe Domy jako generalny 
wykonawca narzuciły sobie schemat działa-
nia, polegający na kompleksowości: każda 
realizacja jest starannie zaplanowana, każdy 
szczegół dokładnie omówiony z inwestorem, 
zarówno w kwestii doboru materiałów, jak
i standardów wykonawstwa. Trzymamy się 
najwyższych standardów i ustaleń, oszczę-
dzamy czas i pieniądze inwestora oraz 
staramy się, aby budowa domu była miłym 
wspomnieniem.

Stalowe Domy s.c. 
Korabnicka 1, 32-050 Skawina k/Krakowa

667 00 26 27
biuro@stalowedomy.pl

www.stalowedomy.pl
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Można wybudować doskonały dom 
Rozmowa z projektantem Radosławem Kurlitem

Budowa domu wymaga podjęcia decyzji, które rzutują potem na komfort życia w powstałym budynku. Aby nieco 
rozjaśnić temat i podać kilka ważnych rozwiązań spotkaliśmy się z projektantem Radosławem Kurlitem – właścicielem 
pracowni projektowej Ankra, mającym duże doświadczenie w projektowaniu domów jednorodzinnych.

Stalowe Domy: Od czego, Pana zdaniem, 
powinno się zacząć proces budowy domu?

Radosław Kurlit: Oczywiście, zaczynamy od 
wyboru działki. To jej charakter narzuca nam 
drugi krok, jakim jest wybór projektu. 
Miejscowy plan zagospodarowania poda nam 
wytyczne co do bryły budynku, geologia 
pokaże, czy dom może być podpiwniczony, 
rozmieszczenie względem stron świata, 
ekspozycja, rejon, sąsiedztwo, dojazd do 
działki dadzą wytyczne jak rozplanować 
wnętrze domu. Pamiętajmy o tym, aby pod 
uwagę wziąć wszystkie te elementy.

SD: Jak Pana zdaniem powinno się szukać 
projektu?

RK: Szukając projektu patrzymy na kilka 
aspektów. Przede wszystkim są to: rozkład 
domu i jego funkcje, estetyka, a także nasze 
możliwości finansowe. Ilość członków naszej 
rodziny, rodzaj pracy i hobby, doprecyzują 
nasze oczekiwania i wielkości pomieszczeń, 
czy ilości kondygnacji. Zdecydowana 
większość osób w Polce wybiera domy parte-
rowe z poddaszem użytkowym, są też jednak 
inwestorzy, którzy szukają projektu nowocze-
snego domu piętrowego z płaskim dachem, 
czy tacy, którzy marzą o parterowym budyn-
ku.

SD: Co Pan jako projektant preferuje: 
projekt gotowy, czy indywidualny?

RK: Baza projektów gotowych dostępnych na 
naszym rynku jest ogromna, jednak projekt 
gotowy ma sens tylko wówczas, gdy pasuje do 
działki idealnie i nie planujemy w nim żadnych 
zmian lub zmiany są niewielkie. Gdy zamie-
rzamy nanosić zmiany w projekcie podyk-
towane, np. chęcią zmiany funkcji, wielkości 
budynku, czy charakterem działki, która jest 

będzie podobał się inwestorowi. Oczywistym 
jest, że należy skłonić się ku wytycznym 
zleceniodawcy, dążyć do kompromisu, jednak 
to architekt posiada niezbędną wiedzę
w kwestii projektowania. Inwestor powinien 
pamiętać, że oddaje się w ręce specjalisty
i zaufać jego doświadczeniu.

SD: Na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy, aby 
nasz dom był energooszczędny?

RK: Wiele już o domach energooszczędnych 
powiedziano. Współczesny inwestor jest 
świadomy tego jakie należy spełniać wymogi, 
aby jego dom był energooszczędny. Warto 
jednak podkreślić, że pewnych kwestii nie da 
się pogodzić. Jeśli ktoś marzy o wystawnej willi 
z wykuszami, licznymi balkonami i wyszukanej 
bryle nie zbuduje niskoenergetycznego budyn-
ku. W kwestii domów pasywnych bilans z kolei 

skomplikowana, z problematycznym 
dojazdem, lub spadkiem może się okazać, że 
będzie to niewykonalne lub bardzo 
kosztowne. W takiej sytuacji zdecydowanie 
doradzałbym projekt indywidualny. Po 
pierwsze będzie on niepowtarzalny, stwo-
rzony na nasze zamówienie, a po drugie 
dostosowany do warunków działkowych: 
spadku terenu, położenia działki. Pracując
z architektem będziemy mieć pewność, że 
każdy element zostanie przemyślany i zapro-
jektowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

SD: Co z punktu widzenia projektanta jest 
ważniejsze w bryle budynku - design czy 
praktyczność?

RK: Idealne jest osiągnięcie złotego środka. 
Najważniejszym założeniem jest, aby stworzyć 
estetyczny, a zarazem funkcjonalny dom, który 
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które w ostatnich latach mają coraz lepsze 
parametry, nie zdecydowałbym się na 
drewniane, które należy często konserwować, 
malować i mają tendencję do odkształceń. 
Oczywiście, jeśli dom byłby budowany
w stylistyce drewnianego dworu, odpowiedź 
na pytanie jakie okna nasuwa się sama. 

SD: Ściany zewnętrzne ocieplałby Pan 
wełną, czy styropianem?

RK: I tu też zdania są podzielone, jedni są 
wyraźnymi zwolennikami wełny, ze względu 
na jej niepalność i naturalne skalne pochodze-
nie, inni skłaniają się ku styropianowi z racji 
ceny, a także braku zagrożenia skraplania się 
pary wodnej w przegrodzie. Generalnie do 
ocieplenia zwykłej ściany z pokryciem tynkiem

na siatce raczej stosuje się styropian.

SD: Co według Pana jest lepsze: system 
gospodarczy, czy generalny wykonawca?

RK: Według mnie jest to dylemat między 
czasem, a finansami. Jeśli kogoś stać, zdecy-
dowanie polecam system generalnego 
wykonawcy. Tu naprawdę o nic nie musimy 
się martwić. To wykonawca organizuje nam 
wszystko, dba o szczegóły, zamawia materiały 
budowlane. Jeśli jednak mamy ograniczenia 
budżetowe budujmy systemem gospodar-
czym, oczywiście będziemy budować dłużej, 
ale w jakimś stopniu zaoszczędzimy.

Dziękujemy za rozmowę.

nie zawsze może wyjść dodatni. Osiągniecie 
standardów pasywności może się po prostu 
nie opłacać. Ceny materiałów, czy rozwiązań 
instalatorskich w takich budynkach są nadal 
jeszcze dosyć drogie. Dlatego i tu ważne jest 
osiągniecie złotego środka. Chcąc ograniczyć 
koszty użytkowania domu, zwróćmy uwagę na 
jego izolację, rodzaj okien, sposób wentylacji. 
Architekt, który projektuje nasz dom powinien 
zasugerować najlepsze rozwiązania, minima-
lizujące koszty utrzymania domu.

SD: Jaką wybrać technologię budowy ?

RK: Trudno jest tu podać jakąś gotową 
receptę, myślę, że wiele zależy od tego jaki 
efekt chcemy osiągnąć. Jeśli jesteśmy trady-
cjonalistami wybierzemy cegłę ceramiczną, 
jeśli stawiamy na szybkość budowy wybierze-
my metodę szkieletową, są tacy, dla których 
podstawą jest ekologia i wybiorą dom
z drewna, choć rodzi to pytanie, czy wycinanie 
drzew jest ekologiczne. Na pewno wybór
technologii uzależniony jest od regionalizmów: 
południe Polski buduje w ceramice, północ 
przekonana jest do betonu komórkowego.

SD: Na co zwrócić uwagę dobierając mate-
riały budowlane?

RK: Dobierając materiał zwracajmy uwagę na 
jego jakość, wytrzymałość, ale oczywiście też 
na energooszczędność i cenę. Uważam, że 
warto czasem zainwestować w nieco droższe 
rozwiązania, aby dłużej cieszyć się ich 
wyglądem i jakością. Dotyczy to zwłaszcza tych 
elementów, których konserwacja jest koszto-
wna i pracochłonna. Np. nie powinniśmy 
oszczędzać na izolacji domu, bo jego docieple-
nie to już spory remont. Dachówka ceramiczna 
to materiał trwały i pewny na lata. Okna 
wybrałbym aluminiowe, ewentualnie PVC, 
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Wybieramy działkę wielkość, kształt i położenie działki zdeterminują charakter naszego domu
plan zagospodarowania przestrzennego  określi  jaki dom możemy wybudować

Wybieramy projekt domu decydujemy o kupnie projektu gotowego lub wyborze architekta, który zaprojektuje nasz dom
wybieramy projekt domu dopasowany do działki, na której dom ma zostać wybudowany 
uwzględniamy nasze indywidualne potrzeby, wymagania i marzenia

Decydujemy o technologii 
budowy

analizujemy koszty, energooszczędność i czas budowy 

Wybieramy ekipę
budowlaną

ściśle związaną z technologią na jaką się zdecydowaliśmy
decydujemy czy budujemy systemem gospodarczym , czy systemem generalnego wykonawcy

Składamy wniosek o 
Pozwolenie na budowę

wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Decyzję o Warunkach zabudowy
aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową 
ekspertyzę  geologiczną
oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem
cztery egzemplarze projektu budowlanego
promesy przyłączenia mediów 

Do Starosty Powiatowego (w urzędzie właściwym: powiatowym, gminnym lub dzielnicowym) 
załączając:

Monitorujemy przebieg 
budowy

wykonanie prac budowlanych 
zakup odpowiednich materiałów 
pilnujemy odbiorów poszczególnych etapów budowy

Zawiadamiamy Nadzór 
Budowlany o
zakończeniu budowy

dziennik budowy 
odpowiednie oświadczenia kierownika budowy
protokoły odbioru, badań i sprawdzeń
dokumentację geodezyjną
mapkę dojazdu na teren inwestycji
ksero pozwolenia na budowę
ksero uprawnień kierownika budowy
nadanie numeru domu
inne

Składamy:

Budowa krok po kroku
Co zrobić, aby wybudować dom?
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Dom jednorodzinny, parterowy z wiatą garażową. Wnętrze budynku zostało 
wyraźnie podzielone na strefę dzienną z dużym salonem i otwartą kuchnią oraz 
na część intymną – nocną z dwoma sypialniami. W centralnej części kondygnacji 
umieszczono ogólnodostępną łazienkę. Do domu prowadzi przestronny 
wiatrołap, w którym znajdzie się miejsce na szafę wnękową, a zlokalizowana 
obok kotłownia może pełnić także rolę pomieszczenia gospodarczego. Dom 
powstał z myślą o rodzinie, która dysponując działką pragnie wybudować 
energooszczędny dom tańszy od mieszkania.

Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:
Wysokość budynku:
Kąt nachylenia dachu:
Kąt nachylenia zadaszenia wiaty:
Powierzchnia dachu:
Powierzchnia zadaszenia wiaty:
Min. wym. działki:
Wysokość pomieszczeń:

Powierzchnie i wymiary:

Technologia:

•  ściany zewnętrzne:  w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnione wełną 
mineralną o gr.15 cm, pokryte płytą MFP firmy Pfleiderer, ocieplone 
styropianem o gr.15 cm

•  strop/konstrukcja dachu: w formie kratownicy stalowej, ocieplenie stropu 
pianą PUR o łącznej gr.25 cm, pokrycie dachu blachodachówką

•  okna i drzwi balkonowe: PVC
•  sposób ogrzewania:  kocioł gazowy dwufunkcyjny z systemem kominowym 

TWIN firmy Jeremias, dodatkowo kominek rekreacyjny na salon z zamkniętą 
komorą spalania z systemem dwuściennym DW firmy Jeremias

•  wentylacja: mechaniczna z rekuperacją
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Stan deweloperski wraz z instalacjami (z 8% VAT): 196 480 zł

Koszt budowy:
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Dom jednorodzinny, parterowy. Wnętrze budynku zostało wyraźnie podzielone 
na strefę dzienną z dużym salonem i otwartą kuchnią oraz na część intymną – 
nocną z dwoma sypialniami. W centralnej części kondygnacji umieszczono 
ogólnodostępną łazienkę. Do domu prowadzi przestronny wiatrołap, w którym 
znajdzie się miejsce na szafę wnękową, a zlokalizowana obok kotłownia może 
pełnić także rolę pomieszczenia gospodarczego. Dom powstał z myślą
o rodzinie, która dysponując działką pragnie wybudować energooszczędny dom 
tańszy od mieszkania.

Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:
Wysokość budynku:
Kąt nachylenia dachu:
Powierzchnia dachu:
Min. wym. działki:
Wysokość pomieszczeń:

Powierzchnie i wymiary:

Technologia:

•  ściany zewnętrzne:  w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnione wełną 
mineralną o gr.15 cm, pokryte płytą MFP firmy Pfleiderer, ocieplone 
styropianem o gr.15 cm

•  strop/konstrukcja dachu: w formie kratownicy stalowej, ocieplenie stropu 
pianą PUR o łącznej gr.25 cm, pokrycie dachu blachodachówką

•  okna i drzwi balkonowe: PVC
•  sposób ogrzewania:  kocioł gazowy dwufunkcyjny z systemem kominowym 

TWIN firmy Jeremias, dodatkowo kominek rekreacyjny na salon z zamkniętą 
komorą spalania z systemem dwuściennym DW firmy Jeremias

•  wentylacja: mechaniczna z rekuperacją
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Stan deweloperski wraz z instalacjami (z 8% VAT): 192 240 zł

Koszt budowy:

będzie podobał się inwestorowi. Oczywistym 
jest, że należy skłonić się ku wytycznym 
zleceniodawcy, dążyć do kompromisu, jednak 
to architekt posiada niezbędną wiedzę
w kwestii projektowania. Inwestor powinien 
pamiętać, że oddaje się w ręce specjalisty
i zaufać jego doświadczeniu.

SD: Na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy, aby 
nasz dom był energooszczędny?

RK: Wiele już o domach energooszczędnych 
powiedziano. Współczesny inwestor jest 
świadomy tego jakie należy spełniać wymogi, 
aby jego dom był energooszczędny. Warto 
jednak podkreślić, że pewnych kwestii nie da 
się pogodzić. Jeśli ktoś marzy o wystawnej willi 
z wykuszami, licznymi balkonami i wyszukanej 
bryle nie zbuduje niskoenergetycznego budyn-
ku. W kwestii domów pasywnych bilans z kolei 
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Dom jednorodzinny, parterowy z wiatą garażową. Wnętrze budynku zostało 
wyraźnie podzielone na strefę dzienną z dużym salonem i otwartą kuchnią oraz 
na część intymną – nocną z dwoma sypialniami. W centralnej części kondygnacji 
umieszczono ogólnodostępną łazienkę. Do domu prowadzi przestronny 
wiatrołap, w którym znajdzie się miejsce na szafę wnękową, a zlokalizowana 
obok kotłownia może pełnić także rolę pomieszczenia gospodarczego. Dom 
powstał z myślą o rodzinie, która dysponując działką pragnie wybudować 
energooszczędny dom tańszy od mieszkania.

Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:
Wysokość budynku:
Kąt nachylenia dachu:
Kąt nachylenia zadaszenia wiaty:
Powierzchnia dachu:
Powierzchnia zadaszenia wiaty:
Min. wym. działki:
Wysokość pomieszczeń:

Powierzchnie i wymiary:

Technologia:

•  ściany zewnętrzne:  w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnione wełną 
mineralną o gr.15 cm, pokryte płytą MFP firmy Pfleiderer, ocieplone 
styropianem o gr.15 cm

•  strop/konstrukcja dachu: w formie kratownicy stalowej, ocieplenie stropu 
pianą PUR o łącznej gr.25 cm, pokrycie dachu blachodachówką

•  okna i drzwi balkonowe: PVC
•  sposób ogrzewania:  kocioł gazowy dwufunkcyjny z systemem kominowym 

TWIN firmy Jeremias
•  wentylacja: mechaniczna z rekuperacją
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Stan deweloperski wraz z instalacjami (z 8% VAT): 189 920 zł

Koszt budowy:

które w ostatnich latach mają coraz lepsze 
parametry, nie zdecydowałbym się na 
drewniane, które należy często konserwować, 
malować i mają tendencję do odkształceń. 
Oczywiście, jeśli dom byłby budowany
w stylistyce drewnianego dworu, odpowiedź 
na pytanie jakie okna nasuwa się sama. 

SD: Ściany zewnętrzne ocieplałby Pan 
wełną, czy styropianem?

RK: I tu też zdania są podzielone, jedni są 
wyraźnymi zwolennikami wełny, ze względu 
na jej niepalność i naturalne skalne pochodze-
nie, inni skłaniają się ku styropianowi z racji 
ceny, a także braku zagrożenia skraplania się 
pary wodnej w przegrodzie. Generalnie do 
ocieplenia zwykłej ściany z pokryciem tynkiem

na siatce raczej stosuje się styropian.

SD: Co według Pana jest lepsze: system 
gospodarczy, czy generalny wykonawca?

RK: Według mnie jest to dylemat między 
czasem, a finansami. Jeśli kogoś stać, zdecy-
dowanie polecam system generalnego 
wykonawcy. Tu naprawdę o nic nie musimy 
się martwić. To wykonawca organizuje nam 
wszystko, dba o szczegóły, zamawia materiały 
budowlane. Jeśli jednak mamy ograniczenia 
budżetowe budujmy systemem gospodar-
czym, oczywiście będziemy budować dłużej, 
ale w jakimś stopniu zaoszczędzimy.

Dziękujemy za rozmowę.
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Dom jednorodzinny, parterowy. Wnętrze budynku zostało wyraźnie podzielone 
na strefę dzienną z dużym salonem i otwartą kuchnią oraz na część intymną – 
nocną z dwoma sypialniami. Do domu prowadzi przestronny wiatrołap, gdzie 
znajdzie się miejsce na szafę wnękową, a zlokalizowana obok kotłownia może 
pełnić także rolę pomieszczenia gospodarczego. Dom powstał z myślą o 
rodzinie, która dysponując działką pragnie wybudować energooszczędny dom 
tańszy od mieszkania.

Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:
Wysokość budynku:
Kąt nachylenia dachu:
Powierzchnia dachu:
Min. wym. działki:
Wysokość pomieszczeń:

Powierzchnie i wymiary:

Technologia:

•  ściany zewnętrzne:  w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnione wełną 
mineralną o gr.15 cm, pokryte płytą MFP firmy Pfleiderer, ocieplone 
styropianem o gr.15 cm

•  strop/konstrukcja dachu: w formie kratownicy stalowej, ocieplenie stropu 
pianą PUR o łącznej gr.25 cm, pokrycie dachu blachodachówką

•  okna i drzwi balkonowe: PVC
•  sposób ogrzewania:  kocioł gazowy dwufunkcyjny z systemem kominowym 

TWIN firmy Jeremias
•  wentylacja: mechaniczna z rekuperacją
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Stan deweloperski wraz z instalacjami (z 8% VAT): 185 740 zł

Koszt budowy:
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Dom jednorodzinny, parterowy z wiatą garażową. Wnętrze domu zostało 
wyraźnie podzielone na strefę nocną z trzema sypialniami i łazienką oraz część 
dzienną z dużym salonem połączonym z kuchnią i częścią jadalną. Obok kuchni 
zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze pełniące również funkcję spiżarki. Do 
domu prowadzi przestronny wiatrołap, w którym znajdzie się miejsce na szafę 
wnękową. Dom powstał z myślą o rodzinie, która dysponując działką pragnie 
wybudować energooszczędny dom tańszy od mieszkania.

Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:
Wysokość budynku:
Kąt nachylenia dachu:
Kąt nachylenia zadaszenia wiaty:
Powierzchnia dachu:
Powierzchnia zadaszenia wiaty:
Min. wym. działki:
Wysokość pomieszczeń:

Powierzchnie i wymiary:

Technologia:

•  ściany zewnętrzne:  w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnione wełną 
mineralną o gr.15 cm, pokryte płytą MFP firmy Pfleiderer, ocieplone 
styropianem o gr.15 cm

•  strop/konstrukcja dachu: w formie kratownicy stalowej, ocieplenie stropu 
pianą PUR o łącznej gr.25 cm, pokrycie dachu blachodachówką

•  okna i drzwi balkonowe: PVC
•  sposób ogrzewania:  kocioł gazowy dwufunkcyjny z systemem kominowym 

TWIN firmy Jeremias, dodatkowo kominek rekreacyjny na salon z zamkniętą 
komorą spalania z systemem dwuściennym DW firmy Jeremias

•  wentylacja: mechaniczna z rekuperacją

  82,28
119,61
209,00 

6,35 
32o

20o 
153,20 

29,00
22,40 x 16,40

2,53 

m2

m2

m3

m

m2

m2

m
m

Stan deweloperski wraz z instalacjami (z 8% VAT): 233 260 zł

Koszt budowy:
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Dom jednorodzinny, parterowy. Wnętrze domu zostało wyraźnie podzielone na 
strefę nocną z trzema sypialniami i łazienką oraz część dzienną z dużym salonem 
połączonym z kuchnią i częścią jadalną. Obok kuchni zlokalizowano pomieszcze-
nie gospodarcze pełniące również funkcję spiżarki. Do domu prowadzi 
przestronny wiatrołap, w którym znajdzie się miejsce na szafę wnękową. Dom 
powstał z myślą o rodzinie, która dysponując działką pragnie wybudować 
energooszczędny dom tańszy od mieszkania.

Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:
Wysokość budynku:
Kąt nachylenia dachu:
Powierzchnia dachu:
Min. wym. działki:
Wysokość pomieszczeń:

Powierzchnie i wymiary:

Technologia:

•  ściany zewnętrzne:  w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnione wełną 
mineralną o gr.15 cm, pokryte płytą MFP firmy Pfleiderer, ocieplone 
styropianem o gr.15 cm

•  strop/konstrukcja dachu: w formie kratownicy stalowej, ocieplenie stropu 
pianą PUR o łącznej gr.25 cm, pokrycie dachu blachodachówką

•  okna i drzwi balkonowe: PVC
•  sposób ogrzewania:  kocioł gazowy dwufunkcyjny z systemem kominowym 

TWIN firmy Jeremias, dodatkowo kominek rekreacyjny na salon z zamkniętą 
komorą spalania z systemem dwuściennym DW firmy Jeremias

•  wentylacja: mechaniczna z rekuperacją
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Stan deweloperski wraz z instalacjami (z 8% VAT): 227 730 zł

Koszt budowy:



Od czego zacząć?

Najistotniejszym elementem w planowaniu 
wnętrza jest uświadomienie sobie 
przeznaczenia każdego z pomieszczeń oraz 
podziału ich funkcji. Inne będą wymagania 
osoby samotnej, inne rodziny z dziećmi, czy 
osób starszych. Aby więc metodycznie 
podejść do sprawy, na początek usiądźmy 
nad rzutem każdej z kondygnacji i zastanów-
my się jak pragnęlibyśmy wykorzystać każdy 
metr kwadratowy jej powierzchni.

Co dalej...?

Ponieważ część dzienna domu to ta, w której 
spędzamy najwięcej czasu, to od niej powin-
niśmy rozpocząć. Współcześnie funkcjonuje 
ona w większości domów jako otwarta 
przestrzeń, łącząca kuchnię z jadalnią
i pokojem dziennym. Starannie przemyślmy 
układ szafek kuchennych, ilość blatów, usytu-
owanie lodówki, płyty grzewczej, czy zlewo-
zmywaka. Ważna będzie tu nie tylko estetyka, 
ale również podejście praktyczne. Nie sta-
wiajmy kuchenki obok zlewu, poświęćmy czas 
na dopracowanie układu szuflad, ilości 
schowków, tak aby przysłowiowo „mieć 
wszystko pod ręką”.

Łącząc kuchnię z salonem wydzielmy część 
stołową. Rodzinny stół będzie mobilizował nas 
do zwolnienia tempa i wspólnych posiłków
w jadalni. Pokój dzienny podporządkujmy 
stronom świata oraz rozmieszczeniu okien. 
Nie stawiajmy telewizora na wprost okna,
a miejsce dla kwiatów zlokalizujmy tak, aby 
miały dostatecznie dużo światła. Jeśli mamy 
małe dzieci pomyślmy również o przestrzeni 
do zabawy.

Sypialnia powinna być miejscem intymnym, 
jeśli mamy możliwość wybierzmy na nią 
pomieszczenie usytuowane w części domu, 
która nie jest eksponowana na duże nasłone-
cznienie, dzięki temu unikniemy mocnego 
nagrzewania się pomieszczenia w lecie. Nie 
stawiajmy łóżka bezpośrednio przy grzejniku, 
czy przy oknie, znajdźmy miejsce na wygodną 
szafkę nocną.

Łazienka to pomieszczenie, w którym tak 
naprawdę spędzamy najmniej czasu. Tymcza-
sem w ostatnich latach, zwłaszcza w Polce 
można zauważyć, iż przywiązujemy do niej 
dużą wagę. Warto zastanowić się ile razy
w rzeczywistości użyjemy ogromnej wanny
z hydromasażem zanim się na nią zdecyduje-
my i czy każda taka kąpiel nie będzie nam się 
kojarzyć z wysokim rachunkiem za zużytą 
wodę.

Projektując łazienkę powinniśmy pomyśleć
o łatwości utrzymania jej w czystości i o tym, że 

nawet najdroższe flizy nudzą się po upływie
pewnego czasu. Jeśli mamy małe dzieci, 
zapewne wybierzemy wannę, osoby starsze 
powinny raczej zdecydować się na prysznic
z wygodnym siedziskiem. Ideałem jest 
zaplanowanie i wanny i kabiny prysznicowej, 
jeśli pozwoli nam na to metraż łazienki.

Kolory, styl i światło

Kolory to rzecz indywidualna. Wg architekta 
wnętrz Jarosława Ormezowskiego nie ma 
żadnych wytycznych co do doboru barw 
poszczególnych pomieszczeń. Oczywiście 
istnieje podział na kolory ciepłe i zimne, 
wiemy, że np. zielony wycisza i uspokaja,
a czerwony pobudza, ale jeśli ktoś ma fantazję 
pomalować swoją sypialnię na czarno, a salon 
na granatowo to nie ma żadnych przeciw-
wskazań. Najważniejsze, żeby we własnym 
domu czuć się komfortowo. Kolor możemy 
nadać nie tylko poprzez barwę ściany, ale 
również poprzez dodatki, wykończenia
i drobne szczegóły, które wpłyną na całość 
przestrzeni i nadadzą jej charakteru.

Światło to kluczowy element, którym możemy 
wykreować przestrzeń. Szczególnie widać to
w pomieszczeniach otwartych. Poprzez 
odpowiedni rozkład oświetlenia możemy 
wydzielić osobne strefy, sprawiając wrażenie 
widocznego podziału przestrzeni. Np. montu-
jąc dużą lampę nad stołem sprawiamy wraże-
nie wyodrębnienia jadalni, a lampa w central-
nej części salonu oddzieli nam pokój dzienny 
od pokoju stołowego. Montując ledy w suficie 
podwieszonym w kuchni sprawimy, że stanie 
się ona osobną strefą, bez użycia ścianek 
pomiędzy wspomnianymi pomieszczeniami. 
Ważne jest, aby dobrze doświetlić wnętrze 

i to przede wszystkim oświetleniem górnym,
a kinkiety i lampki stojące traktować jako 
ozdobę i ewentualne doświetlenie.

Każdy z nas ma swój gust i upodobania, które 
wpłyną na styl w jakim urządzimy dom. Bez 
względu na to czy zdecydujemy się na styl 
nowoczesny, industrialny, awangardowy, 
eklektyczny czy rustykalny, pamiętajmy
o funkcjonalności i praktyczności. Nie 
kierujmy się modą, która przemija,
a pomyślmy przede wszystkim w jakim wnę-
trzu będziemy czuć się dobrze.

Jakie błędy najczęściej popełniamy?

Najczęściej popełnianym błędem przy 
samodzielnym projektowaniu wnętrza jest 
nieumiejętne rozplanowanie przestrzeni. 
Nawet najmniejsze mieszkanie można 
urządzić z gustem i pomysłem tak, aby 
wykorzystać je maksymalnie. Często jednak 
brak doświadczenia i fantazja projektanta- 
amatora może doprowadzić do stworzenia 
wnętrza, które nie będzie komfortowe,
a wiele rozwiązań  będzie przeszkadzać
i utrudniać życie.

Aby uniknąć wszelkich błędów zastanówmy 
się, czy nie warto skorzystać z usługi jaką 
oferuje projektant wnętrz. Taka osoba 
kompleksowo doradzi nam wystrój przestrze-
ni, przygotuje projekt, a także będzie czuwać 
nad całością prac wykonawców projektu. 
Projektant zajmie się też doborem 
materiałów i poleceniem swoich sprawdzon-
ych hurtowni, w których będziemy mogli 
skorzystać  z wypracowanych przez architekta 
rabatów.

Jak zaplanować przestrzeń w domu

Budowa domu, nie kończy się, niestety z momentem zamknięcia jego bryły, wstawieniem okien, czy zrobieniem zadasze-
nia. Niezwykle ważne jest zaplanowanie przestrzeni w jego wnętrzu, odpowiedni dobór kolorystyki, materiałów wy-
kończeniowych i wyposażenia.

wizualizacja: Studio Domo Projektowanie Wnętrz










