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Od redakcji 

Budu Budu to nowa marka, która  
w swych założeniach ma promować  
nowe rozwiązania i technologie budowy 
nowoczesnych energooszczędnych do-
mów jednorodzinnych. 

Chcemy pokazać jak łatwo spełnić marzenia 
o własnym domu, jak w prosty sposób przejść 
proces wykonania dokumentacji projektowej, 
uzyskać pozwolenie na budowę, a w konse-
kwencji wybudować wymarzony dom. Opo-
wiemy o wiodących producentach materia-
łów budowlanych, zarekomendujemy firmy, z 
których usług warto korzystać. Podpowiemy 
jak zmieniają się przepisy i prawo budowlane  
oraz jak je interpretować. Poprzez Budu Budu 
odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie 
rynku oraz inwestorów chcących coraz bar-
dziej świadomie budować swoje domy. Przed-
stawimy również inspiracje projektowe na rok 
2015, które w szczególny sposób nas urzekły. 
Być może i Wy, jako nasi czytelnicy odnajdzie-
cie w nich pomysły na swoje nowe, rodzinne 
„gniazdko”.

Zatem...

Prezentujemy Państwu pierwszy numer 
rocznika Budu Budu - magazynu dla budu-
jących. Mamy nadzieję, iż stanie się on po-
mocny w pokonywaniu meandrów budowy.
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Budu 
Budu
Będzie cieplej...

Dom pasywny

Ważny wybór - hurtownia

Dobry produkt - nasze rekomendacje

Inspiracje projektowe 2015 

Ekspert radzi



Według szacunków straty ciepła przez ścia-
ny zewnętrzne mogą wynosić nawet 30%  
w ogólnym bilansie energetycznym budyn-
ku. Odpowiednia izolacyjność ścian ma za-
tem ogromny wpływ na koszty ogrzewania 
naszego domu. Izolacyjność cieplną prze-
grody określa się za pomocą współczynni-
ka przenikania ciepła U. Jaka wartość tego 
parametru jest wymagana i jakie materiały 
do budowy ścian wybrać, aby była ona cie-
pła - m.in. o tym w poniższym vademecum. 

Współczynnik U – definicja 

Inwestorzy planujący budowę domu powinni mieć świa-
domość, że każda przegroda – ściany, okna, drzwi, stropy, 
itd. – musi spełniać wymagania odnośnie izolacyjności 
cieplnej. Warto zatem sprawdzić, jaki współczynnik U 
osiągniemy dla poszczególnych przegród naszego domu,  

w tym dla ścian zewnętrznych. Dlaczego jest to tak ważne 
i czym zatem jest współczynnik U? Współczynnik prze-
nikania ciepła to parametr oznaczony symbolem U, po-
dawany w jednostkach W/(m2K), który określa wielkość 
przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej 
przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje 
różnica temperatur w wysokości 1K. Na jego podstawie 
można określić straty cieplne osobno dla danej przegrody. 
Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła 
będą niewielkie, co będzie miało ogromny wpływ na na-
sze przyszłe rachunki za ogrzewanie. Wartość tego współ-
czynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego 
wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody. 

Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła, trzeba 
znać współczynniki przewodności cieplnej λ (lambda) dla 
materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ociepla-
jących, a także grubości warstw wszystkich materiałów 
murowych, izolacyjnych i wykończeniowych, z których 

Będzie cieplej - sprawdź 
współczynnik U.



złożona jest przegroda. Przy określaniu wartości współ-
czynnika U uwzględnia się również ewentualne mostki ter-
miczne oraz nieszczelności izolacji - jeśli takie występują, 
wartość współczynnika wzrasta. Współczynnik przewo-
dzenia ciepła to z kolei parametr oznaczony symbolem λ, 
podawany w jednostkach W/mK, który określa wielkość 
przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię z ma-
teriału o danej grubości, jeśli różnica temperatur między 
dwiema jego stronami wynosi 1K. Im mniejsza wartość 
tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izola-
cyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyj-
nych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna 
od grubości warstwy izolacji. Wartości obu współczyn-
ników można odnaleźć w normie PN-EN ISO 6946:1999. 
„Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciepl-
ny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
Wartości mogą się zmieniać wraz z udoskonaleniem tech-
nologii produkcyjnej danego materiału budowlanego. Do-
datkowo, producenci poszczególnych materiałów podają 
wartości obu współczynników dla swoich rozwiązań.

Współczynnik U, a przepisy prawne

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 
2013 r. zaostrza wymagania termoizolacyjności budyn-
ków. Maksymalna wartość współczynnika przenika 
ciepła U dla ścian zewnętrznych wynosi aktualnie 0,25 
W/(m2K), wcześniej było to 0,30 W/(m2K). W rozporzą-
dzeniu zapisane są kolejne etapy ograniczania zużycia 
energii, które nastąpią w latach 2017 i 2021 – wówczas 
współczynnik U dla ścian wyniesie odpowiednio 0,23 
W/(m2K) oraz 0,20 W/(m2K). Nowe warunki techniczne 
to efekt dostosowywania polskich przepisów budowla-
nych do wymogów Unii Europejskiej w zakresie obni-
żania energochłonności obiektów użytkowych i miesz-
kalnych. Zakładają one stopniowe wprowadzanie zmian  
w przepisach budowlanych krajów członkowskich tak, 

by od 2021 roku wszystkie nowe budynki były budowa-
ne w standardzie niemal zeroenergetycznym.

Współczynnik U, a wybór materiału na 
ściany zewnętrzne

Zanim dokonamy wyboru materiałów budowlanych, war-
to poszukać wśród tych, które mają jak najniższy współ-
czynnik przewodzenia ciepła λ. W kontekście racjonalnego 
zarządzania energią należy zwrócić także uwagę na bez-
władność termiczną materiału, która jest związana z dłuż-
szym czasem oddawania ciepła przez ściany. Właściwości 
cieplne zmieniają się przede wszystkim, w zależności od 
technologii budowy, rodzaju i grubości warstwy izolacyj-
nej ścian oraz szczelności konstrukcji. Inną bezwładność 
cieplną będzie miał dom murowany a inną np. drewniany 
dom szkieletowy. Inwestor może się oprzeć na informacji 
producenta o tym czy dany materiał ma wysoką czy ni-
ską bezwładność ciepła. Dodatkowo może przyjąć, że ta 
właściwość materiału zależy od masy – im większa masa 

materiału budowlanego, tym większa jego bezwładność 
cieplna. Jest to właściwość istotna dla komfortu cieplnego  
w domu. Budynki o niskiej inercji cieplnej szybko nagrze-
wają się od słońca i szybko wychładzają w nocy. Budynki  
o wysokiej inercji cieplnej utrzymują bardziej stałą tempera-
turę, ponieważ magazynują ciepło w ciągu dnia, a oddają je 
po zachodzie słońca, gdy powietrze ochładza się.

W kontekście odpowiedniej termoizolacyjności ściany 
istotna jest również jej jednorodność, czyli dopaso-
wanie wszystkich elementów do materiału, z którego 
została wymurowana. Zastosowanie do budowy ścian 
rozwiązań systemowych od jednego producenta – 
bloczków, zaprawy, stropów, nadproży, kształtek U po-
zwoli uzyskać powierzchnię o podobnych parametrach 
termicznych. Przy jednorodnej materiałowo ścianie lepiej 
zabezpieczone będą miejsca szczególnie narażone na 
występowanie mostków termicznych np. ościeża okien, 
miejsca przy balkonach, przy fundamentach. Lepsza izo-

 
Świadomi inwestorzy, którzy teraz planują budowę domu już myślą o przyszłości. Starają 
się, aby zarówno projekt domu, jak i materiały do jego budowy spełniały wymagania na 2021 
rok. To bardzo rozsądne podejście, gdyż dzięki temu za kilka lat ich domy będą mogły funk-
cjonować na rynku nieruchomości, cały czas spełniając normy określone przepisami  
– mówi Małgorzata Bartela, Product Manager Ytong, Silka.



Ściany z ociepleniem - minimalna grubość muru do osiągnięcia współczynnika U = 0,25 W/m2K 

Rodzaj materiału i grubość bloczka Minimalna grubość izolacji (cm)  
o współczynniku λ=0,045 W/(mK) Grubość muru (cm)

Ytong Energo  24 cm 5,9 29,9

Ytong Forte  24 cm 7,4 31,4

Ytong PP4/0,6  24 cm 10,5 34,5

Gazobeton 600  24 cm 12,1 36,1

Pustak ceramiczny  25 cm 13,8 38

Ściany dwuwarstwowe – propozycje rozwiązań dla współczynnika U = 0,25 W/(m2K)

Warstwa konstruk-
cyjna ściany

Grubość warstwy 
Multipor

Grubość ściany z ociepleniem (mate-
riał konstrukcyjny + ocieplenie)

Współczynnik przenikania ciepła 
ścian z ociepleniem, U [W/(m2K)]

Ytong Energo 24,0 cm 6 cm 30,0 cm 0,24

Ytong Energo 30,0 cm 5 cm 31,0 cm 0,22

Ytong Forte 24,0 cm 8 cm 32,0 cm 0,24

Ytong PP3/0,5 24,0 cm 10 cm 34,0 cm 0,23

Ytong PP4/0,6 24,0 cm 10 cm 34,0 cm 0,25

Silka E24 24,0 cm 16 cm 40,0 cm 0,23

Silka E18 18,0 cm 16 cm 34,0 cm 0,24

Silka E15 15,0 cm 16 cm 31,0 cm 0,24

lacyjność termiczna (zbliżona do izolacyjności muru) sys-
temowych elementów, na przykład stropów czy nadproży, 
także pomaga chronić przed mostkami termicznymi, od-
powiedzialnymi za straty ciepła. Wszystko to ma wpływ 
na obniżenie przyszłych rachunków za ogrzewanie. 

W przypadku ściany jednowarstwowej uzyskamy współ-
czynnik U zgodny z wymogami, wykorzystując do budowy 
Ytong Energo. Zastosowanie bloczków o grubości 36,5 cm 

da nam wartość współczynnika U=0,25 W/(m2K), z kolei 
Ytong Energo+ o grubości 48 cm pozwoli na osiągnięcie 
U=0,17 W/(m2K). Co więcej, ściana zbudowana z tego ma-
teriału spełni parametry przewidziane nie tylko na dziś, ale 
również w 2021 roku.

W przypadku ściany dwuwarstwowej można zastosować 
wybrany materiał nośny – Ytong Energo, Ytong Forte, 
Ytong PP lub Silka oraz docieplenie odpowiednio dobra-
nymi płytami izolacyjnymi Multipor (o współczynniku prze-
wodzenia ciepła λ = 0,043 [W/(m2K)]). W rezultacie otrzy-
mujemy ciepłą, oddychającą, jednorodną ścianę. Nowe 
parametry spełni m.in. ściana wzniesiona z materiałów 
Ytong Energo 30 cm + płyta Multipor 6 cm; Ytong Forte 
24 cm + płyta Multipor 8 cm, czy też Silka E24 + płyta 
Multipor 15 cm. Warto także podkreślić, że wykorzystu-
jąc bloczki Ytong dedykowane do ściany dwuwarstwowej 
możemy uzyskać wymagany współczynnik U = 0,25 W/
(m2K), używając cieńszej warstwy izolacji, co przekłada 
się również na grubość muru. 

Współczynnik U w zależności od zastosowa-
nych materiałów, ściana jednowarstwowa

Materiał Grubość U [W/(m2K)]

Ytong Energo 36,5 cm 0,25

Ytong Energo 40 cm 0,23

Ytong Energo 48 cm 0,19

Ytong Energo+ 36,5 cm 0,23

Ytong Energo+ 48 cm 0,17

Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa                                       www.ytong-silka.pl 
Telefon    +48 22 573 20 00    Telefaks  +48 22 573 20 70  
Infolinia  +48 29 767 03 60    Infolinia   0 801 122 227   
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Marta Kmieć 
Pracownia Projektowa MAX

Adaptacja projektu typowego
Myśląc o zakupie projektu typowego, inaczej zwanego 
gotowym, trzeba wiedzieć, że nie każdy „dom ze zdjęcia” 
wkomponuje się w otoczenie posiadanej działki. Ogra-
niczenia wpływające na ostateczny wybór domu, wyni-
kają z zapisów zawartych w Warunkach Zabudowy lub 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, 
wydawanych przez Urząd Gminy, w granicach którego 
zlokalizowana jest działka. Dokument ten narzuca takie 
parametry budynku jak: jego wysokość, ilość kondy-
gnacji czy kształt i nachylenie połaci dachu. Nie będąc 
pewnym swoich wyborów warto udać się do Pracowni 
Projektowej, gdzie znajdziecie Państwo fachową pomoc.  
Zakup projektu gotowego nie jest, niestety, ostatnim eta-
pem w procesie uzyskania pozwolenia na  budowę, bo-
wiem taki projekt należy adaptować.

Oznacza to, że „dom z obrazka” należy przystosować, 
zgodnie z prawem budowlanym, do warunków zapisa-
nych w wyżej wymienionych dokumentach oraz usytu-
ować go w konkretnym miejscu na posiadanej działce. 
Adaptację wykonuje projektant posiadający stosowne 
uprawnienia budowlane. Jego praca w zakresie adapta-
cji polega na opracowaniu projektu zagospodarowania 
działki, dostosowaniu fundamentów do lokalnych wa-
runków glebowych, przeliczeniu konstrukcji budynku 
ze względu na umieszczenie go w konkretnej strefie kli-
matycznej oraz dostosowaniu instalacji elektrycznych, 
gazowych i sanitarnych do warunków wydanych przez 
lokalnych dostawców mediów.

Jeśli decydujemy się na niewielkie zmiany we wnętrzu 
zakupionego projektu domu (np. zmiany rozmieszczenia  
i wymiarów okien i drzwi), wówczas projektant adaptują-
cy musi nanieść takie zmiany, zaznaczając je we wszyst-
kich 4 egzemplarzach trwałym kolorem czerwonym. 

Komplet dokumentów, składający się z 4 egzempla-
rzy adaptowanego projektu gotowego, 4 egzemplarzy 
opracowania wykonanego przez Pracownię Projektową,  
w którym znajdują się m.in. projekt zagospodarowania 
działki, dokumenty potwierdzające uprawnienia projek-
tantów dokonujących adaptacji, oraz prawidłowo wypeł-
nionych wniosków stanowi  podstawę do ubiegania się 
o wydanie pozwolenia na budowę.

Marcin Mazur 
Pracownia Projektowa MAX

Beton komórkowy - materiał 
idealny
Beton komórkowy jest wybierany przez coraz większą 
grupę ludzi planujących budowę „własnych czterech 
kątów”. Materiał charakteryzujący się niewielką masą 
własną, łatwością wykonania oraz bardzo dobrym pa-
rametrem przewodzenia ciepła doskonale sprawdzają 
się przy budowie nowych jak również rozbudowywa-
nych czy remontowanych domów. Na etapie projek-
towania każdy nowy inwestor musi zdecydować się 
na materiał z którego będzie budował swój dom, przy 
wyborze odpowiedniego materiału powinniśmy kiero-
wać się przede wszystkim parametrem przewodzenia 
ciepła dzięki któremu oszczędności odczujemy przy 
utrzymaniu przyszłego domu.

Niewielka masa i duże wymiary bloczków pozwalają 
na bardzo szybką budowę przy dużo większej do-
kładności wykonania niż konkurencyjne materiały. 
Pozwala nam to na zaoszczędzeniu pieniędzy przy 
murowaniu ścian jak również przy wykonywaniu tyn-
ków czy instalacji.  Prostota i łatwość cięcia pozwala 
wyczarować niemalże dowolny kształt każdej ściany, 
obudowy wanny czy otworu okiennego. Technologia 
wykonania betonu komórkowego przy zastosowaniu 
spoiny cienkowarstwowej na obecną chwilę pozwala 
na budowę ściany jednowarstwowej przy zachowaniu 
bardzo dobrej izolacyjności cieplnej ścian nie wyma-
gająca żadnego ocieplenia.  Ściana jednowarstwowa 
z betonu komórkowego jest ścianą dyfuzyjnie otwar-
tą dzięki czemu ściana „oddycha” stwarzając w domu 
przyjazny mikroklimat. Jednocześnie dzięki dużej bez-
władności cieplnej pozwala utrzymać na stałym po-
ziomie temperaturę wewnątrz domu pomimo dużych 
wahaniach na zewnątrz. Przy zastosowaniu stropu  
z betonu komórkowego całkowicie eliminujemy nieko-
rzystne mostki termiczne w naszym budynku przez 
co zmniejszamy straty ciepła. Istotną zaletą takich 
bloczków jest ich produkcja z naturalnych surowców. 
Dla mnie wybór materiału był prosty.



Michał Hapke 
Pracownia Projektowa MAXa MAX

Aleksandra Szpak 
Pracownia Projektowa MAX

Ustalenie parametrów domu
Często wybierając projekt domu nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, iż decyzja ta jest znacznie ograniczo-
na. Ograniczenia te wprowadzają dokumenty admi-
nistracyjne określające parametry zabudowy terenu, 
na którym posiadamy działkę, czyli Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypad-
ku jego braku tzw. Warunki Zabudowy.  

W obydwu przypadkach są to dokumenty regulujące 
możliwości inwestycyjne na danym terenie, z któ-
rych dowiemy się m.in. jakie są parametry ograni-
czające wygląd zewnętrzny naszego domu tj. liczba 
kondygnacji, kąt nachylenia dachu, wysokość bu-
dynku, szerokość elewacji frontowej itp., jaką część 
działki możemy zabudować (powierzchnia zabu-
dowy), a jaką część powinniśmy obsadzić zielenią 
(powierzchnia biologicznie czynna).

Korzystniejszą sytuacją jest ta, kiedy teren nie ma 
uchwalonego MPZP, ponieważ jego zapisy są bardziej 
wiążące niż w WZ, a możliwość ich zmiany jest bardzo 
trudna, a często wręcz niemożliwa. Z kolei WZ określa-
ne są na podstawie wniosku złożonego przez Inwestora,  
w którym sam zainteresowany może określić wymaga-
ne przez niego parametry. Co więcej, WZ można zmienić  
 zazwyczaj nie ma problemu z uzyskaniem nowej de-
cyzji. Aby więc uniknąć rozczarowań, a tym bardziej 
niepotrzebnych wydatków na zakup gotowego, wyma-
rzonego projektu, należy zadbać o to, aby szybko stać 
się posiadaczem WZ lub wypisu i wyrysu z MPZP.

Wentylacja mechaniczna
Dobra wentylacja jest jednym z podstawowych wa-
runków wygodnego i zdrowego mieszkania. Wybie-
rając projekt domu należy pomyśleć o powietrzu, 
którym będziemy oddychać przez kolejne lata. Stan-
dardowym do tej pory typem wentylacji stosowanym  
w budownictwie jednorodzinnym jest wentylacja gra-
witacyjna. Coraz częściej Inwestorzy decydują się 
jednak na zamontowanie wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła.

Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

• Stały napływ świeżego powietrza do wszystkich 
pomieszczeń bez względu na warunki pogodowe 
Filtrowanie powietrza napływającego z zewnątrz 

• Odzysk ciepła z powietrza usuwanego – 
oszczędność w ogrzewaniu- Brak konieczności 
otwierania okien – brak przeciągów

• Brak niebezpieczeństwa wystąpienia pleśni, wilgoci
• Możliwość regulacji ilości napływającego powie-

trza do mieszkania – łatwość obsługi systemu 
Przewody wentylacji nie wymagają czyszczenia

Wady wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

• Wyższe niż w przypadku wentylacji grawitacyj-
nej nakłady inwestycyjne

• Konieczność rozprowadzenia kanałów wentyla-
cyjnych w budynku

• Zużycie prądu oraz okresowa wymiana filtrów

Koszty związane z wykonaniem wentylacji mecha-
nicznej można zniwelować uwzględniając ją w pro-
jekcie budowlanym, a wykonując razem z pozosta-
łymi instalacjami. System wentylacji mechanicznej 
to funkcjonalne rozwiązanie, które zapewni świeże 
powietrze przez cały rok!



Dlaczego warto mieć  
inspektora nadzoru?
Inspektor nadzoru to przede wszystkim nasz spokój 
podczas budowy domu, szczególnie wtedy, gdy my 
sami mamy zbyt mało czasu, aby samodzielnie dopil-
nować całego procesu. To on jest na budowie „czło-
wiekiem zaufania” pilnującym naszych interesów. 

Zatrudniając inspektora nadzoru, wbrew pozorom 
nie ponosimy dodatkowych kosztów budowy, bo to 
on właśnie będzie utrzymywał budżet naszej budowy  
w ryzach, aby nie wymknął się spod kontroli. Dopil-
nuje też zamówień materiałów oraz poprawności 
wykonania poszczególnych etapów budowy. 

Inspektor to człowiek z odpowiednimi uprawnie-
niami, który będzie nadzorować zgodność wyko-
nywanych prac z projektem budowlanym i ustrzeże 
nas od nieuczciwych i nierzetelnych wykonawców.
Swoją wiedzą i doświadczeniem niejednokrotnie może 
wspomóc kierownika budowy oraz ekipę budowlaną. 
Jako, że będzie nadrzędny i niezależny, nasza budowa 
będzie w dobrych rękach, oszczędzając nam nerwów  
i stresu związanego z budową.

Na pewno zakresem swoich obowiązków wynikają-
cych z funkcji, a także czasem spędzonym za nas na 
budowie zrekompensuje nam swoje wynagrodzenie.

Tomasz Zalewski 
Pracownia Projektowa MAX

Jak dobrać dom do działki?
Idealna sytuacja jest wtedy kiedy mamy wybrany 
projekt naszego wymarzonego domu i do niego 
możemy dobrać działkę . Niestety tak komfortowa 
sytuacja zdarza się dość rzadko, dlatego tak bardzo 
ważne jest aby optymalnie dobrać projekt budynku 
do działki, którą już posiadamy. Błąd popełniony na 
tym etapie może nas sporo kosztować i okazać się 
błędem nie do naprawy. Rynek projektów typowych 
jest dziś tak bogaty, że przy pomocy projektanta nie 
jest to tak trudną kwestią jak by się wydawało. Naj-
istotniejszym czynnikiem są wielkość oraz  wymiary 
budynku, które umożliwią nam usytuować go na na-
szej działce zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto należy sprawdzić, czy parametry tech-
niczne budynku odpowiadają warunkom zawartym  
w decyzji o warunkach zabudowy lub planie zago-
spodarowania przestrzennego. Głównymi parame-
trami ograniczającymi nasz wybór są najczęściej: 
ilość kondygnacji, geometria dachu, wysokość ka-
lenicy budynku, szerokość elewacji frontowej czy 
wskaźnik powierzchni zabudowy. 

Warto pamiętać, aby powierzchnia zabudowy na-
szego domu nie przekraczała 40% - 50% działki,  
o ile jest to możliwe. Pozostałą część przeznaczymy 
na wymarzony ogród, altankę wśród zieleni czy plac 
zabaw dla najmłodszych. Istotną sprawą jest rów-
nież układ działki względem stron świata. Najlepsze 
rozwiązanie to takie kiedy możemy usytuować wy-
brany przez nas dom elewacją frontową w kierunku 
północnym, natomiast elewacja ogrodowa znajdzie 
się od południa. 

Obok wymienionych powyżej, równie ważnym za-
gadnieniem jak nie najważniejszym przy wyborze 
wymarzonego domu będą możliwości finansowe, 
a także preferencje jego przyszłych użytkowników.

Marcin Mazur 
Pracownia Projektowa MAX



Hasło „Dom Paswyny” pojawia się ostat-
nio bardzo często i jest niejednokrotnie 
tylko magnesem mającym przyciągnąć 
nieświadomego klient do wątpliwej jako-
ści produktu lub nikłej wiedzy o pasywno-
ści sprzedawcy który chce swój produkt 
sprytnie sprzedać . Jak mawiał klasyk 
jest to zwykły „chwyt marketingowy”. Co 
to naprawdę znaczy pasywny? Jaki dom 
można tak nazwać? Czy to się opłaca?

Historia domów pasywnych 

Ideę budownictwa pasywnego rozwinął Wolfgang 
Feist niemiecki pracownik Instytutu Mieszkalnictwa  
i Środowiska w Niemczech. Podobno idea budynków 
pasywnych zrodziła z potrzeby obniżenia temperatury 
w budynkach gospodarczych dla zwierząt. W takich 

budynkach powstawało wiele ciepła które trzeba było 
odprowadzić. Rozwiązaniem była wentylacja mecha-
niczna, natomiast ilość produkowanego przez zwierzę-
ta ciepła stała się inspiracją dla tworzenia budynków 
pasywnych, samoogrzewających– czyli zatrzymywania 
ciepła w budynku przez odpowiednio grube ocieplenie 
i wykorzystywania ciepła od mieszkańców i urządzeń 
domowych. Za jego sprawą w 1990r. w Darmstadt po-
wstał pierwszy budynek pasywny. Od tamtego czasu 
powstało wiele budynków jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych, hal sportowych czy zakładów produkcyjnych  
w standardzie pasywnym. Idea przerodziła się z cza-
sem z zbiór wytycznych do projektowania nowych do-
mów jedno i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych 
czy publicznych. Oddzielny zbiór wytycznych dotyczy 
starego budownictwa i podnoszenia jego jakości ener-
getycznej. Obecnie działający Instytut Budownictwa 
Pasywnego w Darmstadt (PHI – Passivhaus Institut) 
zajmuje się nie tylko wytycznymi, ale także certyfiko-

Dom pasywny to dopiero  
początek.
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waniem technologii budowy, urządzeń (okna, pompy 
ciepła, rekuperatory) ale także szkoleniem ludzi w za-
kresie projektowania i wykonawstwa. Publikuje artyku-
ły i podręczniki oraz oferuje program do projektowania 
budynków pasywnych PHPP. Rozwój idei budownictwa 
pasywnego jest tak szybki, że w wielu krajach powstały 
filie Instytutu oraz niezależne organizacje propagujące 
budownictwo pasywne. Pojawia się dużo krytyki pod 
adresem Instytutu Budownictwa Pasywnego oraz same 
idei budownictwa pasywnego, która nie ma nic wspól-
nego z rzeczywistości i służy tylko do wyciągania z In-
westora pieniędzy. Trzeba jednak mocno podkreślić, że 
PHI posiada największą bazę zrealizowanych budynków,  
przebadanych urządzeń oraz fachowców zajmujących 
projektowaniem czy realizacją obiektów. 

Podstawowe cechy domów pasywnych

Sceptycy budownictwa pasywnego mówią że takie bu-
dynki sprawdzą się tylko tam gdzie jest dużo słońca  
i względnie ciepło przez cały rok czyli w krajach połu-
dniowej Europy oraz tych o klimacie łagodniejszym niż 
w Polsce. Osiągniecie standardu pasywnego jest moż-
liwe w każdym obszarze naszego globu czy to w suro-
wym klimacie krajów skandynawskich czy w gorącym 
Dubaju. Wszędzie wytyczne są takie same, natomiast 
w krajach północnych musimy poradzić sobie z mroź-
nymi i długimi zimami natomiast w ciepłym klimacie  
z nadmiernym przegrzewaniem. 

Często spotykam się z hasłami reklamowymi „Buduje-
my domy pasywne w niemieckim standardzie”. Ładnie 
to brzmi, ponieważ Nam Polakom wszystko co nie-
mieckie kojarzy się z wyższą jakością. Jednak w tym 
przypadku jest to czysta nieprawda.  Niestety taki dom 
przeniesiony na teren Polski nie już będzie budynkiem 
pasywnym, ponieważ nasz klimat jest zimniejszy niż na 
terenie Niemiec. (do obliczeń zużycia energii w Polsce 
przyjmuje się temperaturę zewnętrzną -20 st. C, na te-
renie Niemiec -10 st. C). Dlatego każdy budynek trzeba 
indywidualnie przeliczyć i zaprojektować pod warunki 
panujące na danym terytorium, w danym kraju. 

Gdy słyszymy hasło dom pasywny to od razu wyobra-
żamy sobie dom ze wszystkimi nowinkami techniczny-
mi takimi jak pompa ciepła, kolektory słoneczne czy 
panele fotowoltaiczne. A w budownictwie pasywnym 
właśnie chodzi o obniżanie kosztów związanych z bu-
dową skomplikowanej sieci c.o czy c.w.u oraz inwesto-
wania z drogie urządzenia np. gruntowa pompa ciepła, 

których moc grzewcza przewyższa kilka razy zapotrze-
bowanie na ciepło w domu pasywnym. Oszczędności 
poniesione na montażu prostych systemów ogrzewania 
inwestujmy w wysokiej klasy okna oraz grubszą izolacje 
termiczną. W domu pasywny potrzebujemy tylko sys-

temu ogrzewania ciepłej wody i systemów dogrzewa-
jących. Można ogrzewać ciepłą wodę nawet węglem... 
oczywiście kłóci się to z ekologiczności przedsięwzię-
cia ale nie ma przepisów, zasad mówiących że tak nie 
można. 

W Polsce najczęściej stosuje się dogrzewanie prądem 
np. elektryczne maty grzejne w ścianie czy podłodze 
oraz powietrzna pompa ciepła do c.w.u która jest wie-
lokrotnie tańsza od tych do ogrzewania całego domu.  
W krajach europy zachodniej jej koszty nie są aż tak 
znaczne dlatego tam najczęściej instaluje się wodne 
ogrzewanie podłogowe zasilane wspomnianą powietrz-
ną pompą ciepła o niskiej mocy lub rzadziej urządzenia-
mi kompaktowymi łączącymi w sobie pompę powietrz-
ną do c.w.u i c.o z rekuperatorem. 

Podstawowe cechy budynku pasywnego są w każdym 
kraju takie same natomiast droga do osiągnięcia pa-



sywności może być inna. Zależy to od wybranej tech-
nologii budowy; prefabrykowany dom drewniany czy 
dom murowany, ale także od kształtu budnku, jego 
kondygnacji czy przeznaczenia. Jednak każdy budynek 
pasywnych powinien posiadać następujące cechy:

1. Ilość energii użytkowej czyli tej zużywanej na po-
trzeby ogrzewania oznaczana jako Euco nie większa 
niż 15 kWh/m2/rok
2. Prosta i zwarta bryła bez balkonów, wykuszy, pod-
cieni. Najlepiej na bazie prostokąta ustawionego dłuż-
szą ścianą na południe
3. Odpowiednia warstwa izolacji termicznej ściana ze-
wnętrznych, dachu i fundamentu, dopasowana do kon-
kretnego budynku czy położenia na działce. 

4. Odpowiednie parametry okien oraz ich utytułowanie

Okna powinny osiągnąć współczynnik przenikania cie-
pła dla całego okna Uw. poniżej 0,8 oraz być skiero-
wania na południe. W swoich wytycznych Passivhaus 
Instytut rozdziela parametr okna na maksymalną war-
tość współczynnika U dla szyby Ug=0,8 oraz dla ramy 
okiennej Uf=0,8

5. Zachowanie szczelności powietrznej 

Najważniejszy element budynku pasywnego. Co on 
oznacza? Mówi nam jaka ilość ciepłego powierza  
w domu ucieknie przez nieszczelności. Polska Norma 
mówi że dla budynków z wentylacją mechaniczną (bo 
tylko z taką wentylacją możemy mówić o budynku pa-
sywnym) szczelności ta wynosi 1,5/h – czyli 1,5 obję-
tości powietrza w domu ucieka przez nieszczelności. 
Czyli prościej jeśli w domu jest 300 m3 powietrza (ku-
batura) to w ciągu godziny ucieknie 1,5*300 = 450 m3 
ciepłego powietrza. Jest to również ilość zimnego po-
wietrza/wstępnie ogrzanego w rekuperatorze jaką trze-
ba podgrzać do temperatury komfortowej ok 21 st.C. 
Jest to ogromna ilość ciepła jaką trzeba dostarcz do 
pomieszczeń. Budynki pasywne mogą maksymalnie 
osiągnąć szczelności na poziomie 0,6/h czyli 0,6*300 
m2 =  180 m3 ucieka przez nieszczelności. Najłatwiej 
wysoką szczelność uzyskać w budynkach mających 
prostą bryłę bez balkonów, wykuszy czy podcieni. Naj-
lepszą szczelność osiągniętą w Polsce o jakiej czytałem 
to hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
gdzie osiągnięto szczelność 0,11 1/h. Szczelność po-
wietrzną sprawdza się testem „Blower door”. Nie wdając 
się w szczegóły po prostu wentylator z aparaturą po-
miarową wstawiany jest w otwór drzwiowy lub okienny. 
Wymuszając ruch powietrza oraz wytwarzając podci-
śnienie i nadciśnienie oblicza na podstawie różnicy ci-
śnień wspomnianą szczelność.

6. Unikanie mostków termicznych

Mostek termiczny w prostych słowach jest to miejsce 
nadmiernej ucieczki ciepła w porównaniu z pobliska czę-
ścią np. w narożniku ściany. Prościej mówiąc jest to po 
prostu przerwanie warstwy izolacji termicznej. Takich 
mostków powinniśmy unikać w każdym budynku jednak 
w budynków pasywnym jest to kluczowe zdanie dla pro-
jektanta i wykonawcy.  

Zarówno tu jak i przy szczelności budynku pomocny jest 
tzw. test ołówka. Mianowicie jeśli możemy obrysować prze-
krój budynku bez odrywania ołówka od kartki to znaczy ze 
mamy szczelny termicznie i powietrznie budynek. Pierwszą 
linią obrysowujemy izolacje termiczną drugą powierzchnię 
wewnętrzna, która zazwyczaj zapewnia nam szczelność 
budynku. Elementy takie jak balkon, filary zewnętrzne, muru 
fundamentowe będą nam przecinać pierwszą linię nato-
miast strop, kominy, okna itp przecinają linię wewnętrzną.

 

PRZYKŁAD Z ŻYCIA 
 
Ostatnio jako posiadacz tytułu Certyfikowa-
ny Mistrz Budownictwa Pasywnego brałem 
udział w projektowaniu budynku pasywnego 
w konstrukcji szkieletowej. Proponowane na 
teren Polski wartość współczynnika przeni-
kania cieplnego dla budynku pasywnego to 
U=0,10 jednak w tym przypadku trzeba było 
zejść poniżej tej wartości dla dachu i funda-
mentu do 0,08 aby zrekompensować nie-
korzystne usytuowanie budynku na działce 
czyli dłuższa ściana wystawiona na kierunek 
południowo-zachodni.



7. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  
tzw. rekuperacja 

Moim zdaniem najważniejszy element budynku pasywnego 
i energooszczędnego. To swoiste „płuca domu”. Wentylacja 
dostarcza przez cały rok, świeże powierza, którym oddy-
chamy. Daje także możliwość odzyskania ciepła z powie-
trza usuwanego z tzw. pomieszczeń mokrych (kuchnia, 
łazienka). Dobre rekuperatory kosztują od 7000-10000 zł 
drugie tyle musimy wydać na instalacje i kanały. Obecnie 
sprawność rekuperatorów jest w granicach 86-90 %. Jak 
popatrzymy na oferty producentów, każdy produkt ma 
sprawność powyżej 90 % . Niestety są to tylko parametry 
na folderze, dlatego zawsze wymagajmy aby sprzedawca 
urządzenia dostarczył nam potwierdzenia tych parametrów 

testami wykonanymi wg. Polskiej Normy.  Największą bazę 
rekuperatorów oraz innych urządzeń do domów pasyw-
nych oraz okien i systemów budowlanych posiada Insty-
tut Domów Pasywnych. Baza dostępna jest na stronie 
internetowej PHI dla wszystkich bez żadnych opłat. 

Jak widać elementów, o które musimy zadbać budując 
dom pasywny jest wiele i są trudne do zrozumienia prze 
przeciętnego inwestora dlatego tak ważne jest powie-

rzenie wykonania budynku sprawdzonej firmie. O dobre-
go wykonawcę trudno, a już takiego który poradzi sobie 
z budynkiem pasywny. Dlatego PHI rozpoczął szkolenia 
dla wykonawców. W 2014 roku jako jedna z nielicznych 
firma SweetHome uzyskała tytuł Certyfikowanego Mi-
strza Budownictwa Pasywnego. 

Dlaczego warto budować dom pasywny 

Podstawą zaletą budowy domów pasywnych nie 
jest chęć poprawy sytuacji naszej planety, obni-
żenia CO2, nie jest to też obniżenie rachunków za 
ogrzewanie. Więc co....?

Największą zaletą jest zapewnienie komfortu miesz-
kania przez cały rok. Zarówno komfortu cieplnego 
zimą, (np. stała temperatura pomieszczeń, brak różnicy  
w temperaturze powierzchni szyb w oknach) jak i latem 
(brak przegrzewania, niższa temperatura w pomieszcze-
niach niż na zewnątrz) ale również dobrego samopo-
czucia jak i lepszego zdrowia poprzez doskonałą jakość 
powietrza przez cały rok. Przykładem tego jest program 
duńskiego rządu. Dzięki stale wzrastającym wymaga-
niom energetycznym dla budynków mieszkalnych od-
notowano w perspektywie 10 lat, spadek poboru energii 
cieplnej jaki i elektrycznej z sieci, wzrost w sektorze ma-
łych przedsiębiorstw, wzrost samopoczucia i zdrowia 
obywateli oraz spadek wydatków na służbę zdrowia. 

Takie argumenty niestety nie każdego przekonują szcze-
gólnie w Polsce, gdzie cena ma ogromne znaczenia. 
dom pasywny to także korzyści finansowe. Obecnie sze-
roko promowany i komentowany jest program dopłat do 
domów pasywnych i energooszczędnych organizowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pozwala on uzyskać odpłatę do domów  
w standardzie pasywnym – 50 tyś zł oraz energo-
oszczędnym 30 tyś. zł. Program pozwala na uzyskanie 
dopłaty po spełnieniu wielu wytycznych. Podane wy-
tyczne niekiedy różnią się o tych przedstawionych w ar-
tykule. Niektóre są bardziej restrykcyjne inne nie mają 
znaczenia. Niestety jest to wyższa technologia budo-
wania i polecam wszystkim Inwestorom i Projektantom, 
korzystanie z bazy wiedzy jaką posiada Instytut, czy  
z ludzi których wyszkolił. Kluczowe jest poprawne wy-
konany projekt. Pomocni też są weryfikatorzy zatwier-
dzeni w programie. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za domem 
pasywnym są zmniejszone nawet 10 krotnie koszty 
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ogrzewania. Zakładając że dom według obecnych prze-
pisów zużywa 120 kWh/m2/rok, jego powierzchnia to 
100m2 a koszt 1kWh to 70 gr, ogrzewanie takiego domu 
będzie nas kosztować ok 8400 zł. W domu pasywnym 
zużycie energii to 15 kWh/m2/rok a jego roczne ogrze-
wanie wyniesie 1050 zł. Czyli rocznie oszczędzamy  
7350 zł co daje 147 000 zł na 20 lat czyli przez okres 
na który najczęściej zaciągamy kredyt hipoteczny. Na-
tomiast koszty dodatkowe poniesione na podniesienie 
budynku do standardu pasywnego szacuje się wyższe 
o 10-15%.

Oszczędności w budynku pasywnym wiążą się też  
z prostą bryłą budynku, który wymaga miej pracy przy 
wykonywaniu fundamentu, ścian czy dachu. Powierzch-
nia tych elementów w budynku o prostej bryle jest rów-
nież mniejsza co pozwala oszczędzić na zakupie mniejszej 
ilości materiałów na ściany czy mniej dachówki na dach. 

Pośrednim wynikiem wytycznych kształtującym budy-
nek pasywny poza wspomnianą prostą bryłą jest rów-
nież układ pomieszczeń, który ma zapewnić łatwe i rów-
nomierne nagrzewanie pomieszczeń. Dlatego wnętrza 
budynków pasywnych są jasne, posiadają duże otwarte 
przestrzenie oraz zapewniają złączenie wnętrza domu  
z ogrodem dzięki dużym przeszkleniom to obecnie staje 
się ważne dla Inwestorów. Może to kryterium przekona 
jeszcze nie przekonanych. 

Dom pasywny to dopiero początek

Wciąż zmieniające się przepisy prawa budowlanego 
zaostrzają wymagania zużycia energii przez gospodar-
stwa domowe. Nie zapominajmy o tym że domy jed-
norodzinne  zużywają najwięcej energii. Więcej nawet 
niż przemysł czy rolnictwo. Obecnie budowane budynki 
zużywają ok. 120 kWh/m2/rok więc można powiedzieć 
że budynki pasywne są 8 krotnie oszczędniejsze. Prze-
kłada się to na nasza kieszeń. Przepisy wprowadzone 
przez kraje Unii Europejskiej zakładają że od 2021 roku 
wszystkie nowo budowane budynki będą musiały speł-
niać standard pasywny. Obecnie projektowane przez 
Nas ściany w budynkach prefabrykowanych szkieleto-
wych mogą osiągnąć współczynnik U=0,08 przy gru-
bości ok 50 cm – bez żadnych kłopotów. Wyzwaniem, 
ale do spełnienia jest ściana 0,06 o grubości ok 70 cm. 
Przy obecnych technologiach tradycyjne budownictwo 
pozostaje daleko w tyle. 

 

Czy można iść dalej? Czy są budynki bar-
dziej zaawansowane? Lepsze idee?

Można by na ten temat dużo powiedzieć. Obecnie roz-
wija się budownictwo pasywne natomiast już widzimy 
tendencje w celu stworzenia budynku zero-energetycz-
nego czy plus-energetyczengo. Co to znaczy?

Punktem wyjścia do obu koncepcji jest budynek pa-
sywny jako ten o niskim zapotrzebowaniu na energię. 
Poprzez dodanie do niego urządzeń grzewczych ener-
gooszczędnych czy wykorzystujących odnawialne źró-
dła energii powstaje nam budynek, który nie potrzebuje 
energii z zewnątrz. Czyli prądu, gazu, czy ciepła w innej 
formie. W ten sposób otrzymamy budynek zeroenerge-
tyczny czyli o zerowym zapotrzebowaniu na energie. 
Cała energia potrzeba do funkcjonowania urządzeń  
w nim zainstalowanych oraz na potrzeby mieszkańców 
budynek wytwarza sobie sam. 

Idąc krok dalej czyli przewymiarowując urządzenia do 
produkcji energii powstaje nam budynek plus-energe-
tyczny czyli „fabryka energii.” Nadwyżki energii przesy-
łane są do zakładów produkcyjnych gdzie takie zjawisko 
jest niemożliwe. 

W ogromie technologii i schematów budowy pojawia się 
jeden który moim zdaniem jest finalnym etapem ewo-
lucji domu pasywnego czyli dom autonomiczny. Jest 
to budynek plus-energetyczny, który nie jest zasilanych 
z sieci wodnej i nie ma przyłącz kanalizacji. Po usunię-
ciu tych mediów i stworzeniu własnej oczyszczalnie  
i własnego źródła wody uzyskujemy dom niezależny od 
producentów energii, mediów, wolny od awarii i usterek 
sieci czy gwałtownych zmian cen spowodowanych 
sytuacją  polityczną na świecie destabilizacją rejonów 
świata posiadających znaczne zasoby paliw itp, czego 
obraz mieliśmy w ostatnich latach na Ukranie, Iraku, Ku-
wejcie, Tunezji czy Syrii. 

 

Autor 
Bartosz Domin z firmy Sweet Home







Dachówka stalowa 
z posypką mineral-
ną Gerard

Doskonała dachówka, która cechuje się 
długoterminową odpornością na korozję 
dzięki powłokom aluminiowo-cynkowym 
Zincalume®. 

Dachówka z czasem nie traci koloru, jej kolorystyka 
wynika z naturalnej barwy zastosowanej na niej po-
sypki. Dźwięk padających na dach kropel deszczu 
działa na każdego człowieka inaczej. Dzięki swej chro-
powatej fakturze, dachówki Gerard Roofing charak-
teryzują się niższymi parametrami hałasu od innych 
stalowych pokryć dachowych. Dachówki produkowa-
ne przez Gerard Roofing są lekkie – ważą zaledwie  
7 kg/m2, tj. około siedem razy mniej od dachówek be-
tonowych lub ceramicznych. Systemy Gerard Roofing 
sprawdziły się we wszystkich możliwych ekstremal-
nych warunkach pogodowych na całym świecie, m.in. 
w czasie silnych gradobić i obfitych opadów śniegu. 

Dachy Gerard® są odporne na kule gradowe do średnicy 
30 mm. Natomiast kule gradowe o średnicy 90 mm mogą 
spowodować wgniecenia, ale nie zniszczą struktury da-
chówek. Dachówki Gerard® Roofing instaluje się stosu-
jąc nasz unikatowy system poziomego mocowania. Każ-
da dachówka jest ryglowana przez sąsiednie, a następnie 
bezpiecznie montowana poziomo w 8 różnych punktach. 
Metoda ta zapobiega powstawaniu przecieków oraz za-
pewnia utrzymanie każdej dachówki na swoim miejscu  
w warunkach silnych wiatrów halnych, huraganów i taj-
funów. Zapewnia także bezpieczeństwo przed zacinają-
cym deszczem oraz intensywnymi opadami śniegu. Inne 
pokrycia dachowe bazują na metodzie mocowania pio-
nowego lub wykorzystują masę dachówki w celu utrzy-
mania jej na swoim miejscu. Zwiększa to niebezpieczeń-
stwo oderwania się dachówek przy silnym wietrze.

Mineralna posypka na powierzchni wszystkich produk-
tów Gerard Roofing może uratować życie. Szorstka 
faktura zatrzymuje śnieg do czasu, aż odtaje w spo-
sób naturalny i nieszkodliwy. Niebezpieczne obsunięcia 
śniegu są dzięki temu wyeliminowane bez konieczności 
stosowania drogich i szpecących zapór śniegowych. 
Doskonale sprawdziło się to w zimowych warunkach  
w Zakopanem i na Podhalu. 

 
 
 
Dodatkowe informacje oraz możliwość 
zamówienia i zakupu dachówki 
www.gontystalowe.eu 
 
Producent: AHI ROOFING KFT Sp. z o.o. 



Drewniane okno  
obrotowe ROTO Q.

Wygodny montaż, estetyczny design i efek-
tywne działanie – nowe, obrotowe okna  
RotoQ realizują marzenia o idealnym domu. 
Marka Roto wprowadziła do swojej oferty 
innowacyjną propozycję, która wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów  
właśnie budujących domy. 

Drewniane okno RotoQ z prostym montażem „na klik” 
to najnowsza propozycja dla tych, którzy szukają nowo-
czesnych produktów do budowy domu. Okna niemiec-
kiej marki w harmonijny sposób łączą się z dachem, 
tworząc z nim spójną, estetyczną aranżację, a ich 
kształt zapewnia komfortową pozycję podczas mycia. 
Wygodna klamka o ergonomicznym kształcie, umiesz-
czona u góry okna, zapewnia komfort przy jego otwie-
raniu i zamykaniu. Dzięki temu codzienne użytkowanie 
okna nie jest kłopotliwe dla domowników. 

Okno wyposażone jest w blok termoizolacyjny w stan-
dardzie, który zabezpiecza dom przed utratą ciepła  
z pomieszczenia, w efekcie przekładając się na utrzy-
manie optymalnej temperatury w domu oraz niższe ra-
chunki za ogrzewanie.

Do okien RotoQ producent przygotował szeroką gamę 
akcesoriów wewnętrznych  i zewnętrznych opracowa-
nych wg najnowszych trendów wzornictwa. Produkt 
dostępny jest w 28 rozmiarach i różnych rodzajach 
szklenia. Możemy wybierać m.in. spośród oferty, pakie-
ty szybowe z szybą hartowaną odporną na gradobicie, 
dźwiękoszczelne,  czy też z powłoką antyroszeniową. 

Wysoka jakość i stabilność RotoQ to pewność bezpie-
czeństwa na długie lata – producent zapewnia klien-
tom aż 15 lat gwarancji materiałowej na pęknięcie okuć 
i ram oraz szyb zewnętrznych ze szkła hartowanego na 
skutek gradobicia.



www.roto.pl

...ku marzeniom
Każda podróż i przygoda zaczyna się od marzeń. To najpierw 
w myślach budujesz dom, przeżywasz pierwsze święta, jednym 
słowem tworzysz wizję swoich pragnień. 

Doskonałym ku temu miejscem w Twoim nowym domu może 
stać się poddasze, gdzie będziesz odpoczywać po ciężkiej pra-
cy. Wyglądając przez okno dachowe RotoQ zrelaksujesz się i bę-
dziesz szczęśliwy. Wybierz RotoQ, okno dachowe z widokiem 
na Twoje marzenia. Teraz dostępne również dla Ciebie.

RotoQ - obrotowe okno dachowe, 
które otwiera się ku Twoim marzeniom

15 lat gwarancji  
to pewność i spokój na la ta.

* pęknięcia okuć, ramy i szyby (szyba zewnętrzna  
ze szkła hartowanego na skutek gradobicia).

System montażu na klik  
to bezpieczeństwo i niezawodne  
użytkowanie.

Termoizolacja w standardzie  
(Uw = 1,2 W/m2K) to optymalna 
 temperatura w mieszkaniu i niższe 
rachunki za ogrzewanie.

Wygodna klamka i harmonijne 
połączenie z dachem  
to doskonała funkcjonalność 
i nowoczesny design.





Gril gazowy  
Napoleon

Kto zna się lepiej na grillowaniu jak nie 
Amerykanie i Kanadyjczycy? Częste spo-
tkania ze znajomymi przy soczystym ste-
ku z grilla to najczęstsza forma spędzania 
wolnego czasu. Od kilku lat i u Nas w ten 
sposób rozpoczynamy czas wiosenno-letni. 
Warto zatem nasz nowo wybudowany dom 
wyposażyć w dobrej jakości urządzenie do 
grillowania. 

Jednym z niezawodnych tego typu urządzeń jest grill 
gazowy NAPOLEON. Moglibyśmy powiedzieć: jak to 
gazowy? Gazowy znaczy zdrowy. Napoleon®, jest Ka-
nadyjską firmą rodzinną, produkującą grille i kominki 
do domu i ogrodu, na najwyższym poziomie. Używa-
ją do tego materiałów najwyższej jakości, przy najno-

wocześniejszej technologii, pozostając otwartymi na 
sugestie klientów. Grille Napoleon®, są projektowane, 
aby oferować najlepsze wrażenia podczas grillowania                         
w domowym zaciszu, jak i na imprezie wśród znajo-
mych. Dzięki Grillom Napoleon® doświadczysz sma-
ków jakich nie zapewni Ci większość zwykłych grilli,  
a Twoje potrawy staną się hitem na przyjęciu. W ofer-
cie firmy znajdziemy zarówno produkty dla amatorów 
grillowania, jak i dla profesjonalistów, którzy cenią sobie 
jakość i wykonanie.

Nabywając grill gazowy Napoleon® nie mu-
simy kończyć sezonu grillowego. Może on 
trwać przez cały rok. Grille wykonane są 
trwałej i mocnej stali nierdzewnej poprzez 
co producent zapewnia dożywotnią gwa-
rancję na urządzenia.

 

 
 
Możliwość zamówienia i zakupu 
Studio Kominki, ul. Okrzei 64, 25-526 Kielce

Producent  
AHI ROOFING KFT Sp. z o.o., ODDZ. W POLSCE 
ul. Modularna 3, 02-238 Warszawa  



System kominowy 
Leier izolowany.

Budując dom, warto przyjrzeć się nieco do-
kładniej tematyce wyboru systemu komino-
wego, który będzie funkcjonował w naszym 
domu. Niewątpliwie system kominowy musi 
być dobrany do rodzaju kotła i paliwa zasto-
sowanego w naszym domu. Istotną sprawą 
jest również to, czy w naszym salonie sta-
nie kominek.

System kominowy LEIER IZOLOWANY spełni swoją rolę 
zarówno jako komin odprowadzający spaliny  z kotła 
zapewniającego źródło ciepła w domu jak i z kominka, 
który oprócz tworzenia nastrojowych chwil jest używa-
ny do dogrzewania pomieszczeń w sezonach przejścio-
wych. W systemie kominowym LEIER IZOLOWANY spa-

liny odprowadzane są w sposób grawitacyjny. Średnica 
komina zależy od rodzaju paliwa i wysokości komina. 
Dla paliw stałych najczęściej spotykane rozwiązanie to 
system kominowy LEIER IZOLOWANY o średnicy 20 cm, 
dla paliw gazowych i olejowych najczęściej wymagana 
średnica komina to 16 cm. Trzeba przy tym pamiętać, 
że minimalna wysokość komina nie może być mniejsza 
niż 4,5 m, liczona od wyjścia z pieca do szczytu komina. 
Z reguły im wyższy komin tym lepszy ciąg, a co za tym 
idzie może być zastosowana mniejsza średnica. Bardzo 
istotną sprawą jest też wysokość komina ponad połacią 
dachową oraz położenie względem kalenicy. Parametry 
minimalne określa ściśle norma PN-89/B-10425. Budo-
wanie komina krótszego niż założonej wysokości w pro-
jekcie, może skutkować problemami z ciągiem.

Jeśli chodzi o odprowadzenie spalin z kominka, to stan-
dardowe wkłady kominkowe wymagają komina o śred-
nicy 20 cm. W przypadku kominków rozbudowanych  
i otwartych warto sprawdzić, jaką średnicę komina za-
leca producent wkładu, aby zapobiec problemom przy 
funkcjonowaniu kominka. 

LEIER IZOLOWANY gwarantuje prawidłowe i bezpiecz-
ne odprowadzenie spalin gorących (do 600 °C)) jak  
i spalin chłodniejszych i wilgotnych (jak np. z kominków 
z płaszczem wodnym). Komin jest odporny na pożar 
sadzy. System kominowy LEIER IZOLOWANY jest przy-
stosowany do każdego rodzaju paliwa. Jest to komin 
trójwarstwowy wykonany z rury ceramicznej, wełny 
mineralnej, pustaków keramzytobetonowych oraz ele-
mentów uzupełniających. Dostępny jest w średnicach 
od 140 do 300 mm. Najczęściej stosuje się komin  
z jedną wentylacją. Masa 1 m przy średnicy 200 mm: 
komin jednociągowy – 113 kg; komin z wentylacją – 163 
kg. Komin dostarczany jest w zestawach do szybkiego 
montażu wraz z instrukcją. Na stronie internetowej do-
stępny jest również film instruktażowy. Komin można 
stosować  wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Izolacja 
z wełny mineralnej jest przewietrzana dla zapobiegania 
gromadzeniu się w niej wilgoci. Komin posiada trzydzie-
stoletnią gwarancję. 

Należy pamiętać, iż w przypadku syste-
mu LEIER IZOLOWANY do jednego komina 
możemy podłączyć tylko i wyłącznie jedno  
palenisko.

 
Producent: LEIER POLSKA S.A. 
33-150 Wola Rzędzińska 155a 
Dystrybutor: WOLBUD, ul. Zagnańska 84,  
25-528 Kielce, Tel. 41 362-55-90,  
www.wolbud.com



Systemy kominowe
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KERRAFRONT  
Wood Design. Okła-
dzina elewacyjna 
Profile VOX

Nowoczesne domy charakteryzują się nie-
standardowym wykończeniem elewacji. 
Obecnie najczęściej królują na elewacjach 
budynków wszelkiego rodzaju okładziny 
kamienne i drewniane. 

Niejednokrotnie o wykończeniu elewacji domu decydują 
jednak koszty wykończenia. Dla bardziej oszczędnych 
inwestorów innowacyjni producenci wychodzą na prze-
ciw z nowatorskimi pomysłami zastąpienia naturalnego 
drewna czy kamienia. Pamiętajmy, iż nie każda ściana 
domu będzie nadawała się do wykończenia ciężkim ka-

mieniem. Jednym z takich nowoczesnych zamienników 
jest okładzina elewacyjna znanej firmy VOX - KERRA-
FRONT Wood Design. Jest  to nowoczesna okładzina 
elewacyjna w postaci paneli przypominających drew-
niane deski. Zastosowanie innowacyjnej technologii 
KERRACORE pozwoliło połączyć w produkcie walory 
estetyczne i użytkowe. 

Okładzina jest wyjątkowo trwała, i odporna 
na zmienne warunki atmosferyczne. 

W odróżnieniu od desek elewacyjnych z drewna lub jego 
pochodnych jest w 100% wodoodporna i w zasadzie 
nie wymaga konserwacji. Inne materiały, np. drewno, 
muszą być regularnie malowane i zabezpieczane, co 
wymaga czasu i nakładów finansowych. Ponadto, Wood 
Design nie rozsycha się, i nie szarzeje pod wpływem 
czynników zewnętrznych. Stanowi więc idealną alter-
natywę dla drewna na elewacji, pozbawioną jego wad. 
Dzięki elastyczności i niskiej wadze paneli oraz wbudo-
wanym zamkom, montaż okładziny KERRAFRONT jest 
łatwy i szybki, a przycięte podczas montażu krawędzie 
nie wymagają dodatkowego zabezpieczania. 

KERRAFRONT Wood Design jest opcjonal-
nie dostępny w opatentowanym* systemie 
Connex. 

To innowacyjna metoda łączenia paneli okładzinowych 
na długości. Panele z tego systemu są wyposażone we 
wbudowane zaczepy na każdym końcu, dzięki czemu 
ich instalacja jest szybsza i łatwiejsza oraz nie wyma-
ga dodatkowych akcesoriów. W rezultacie doczołowe 
połączenia systemu CONNEX są bardzo estetyczne  
i prawie niewidoczne na powierzchni ściany.

Unikalna kolekcja kolorów

KERRAFRONT Wood Design to unikalna kolekcja  
w kolorach naturalnego drewna. Wiernie oddaje jego 
ciepłą naturę i głębię, dzięki połączeniu kilku barw na 
powierzchni. Jest dostępna w trzech kolorach: złoty 
dąb, srebrnoszary i grafitowy.

 
 
 
Producent 
Profile Vox Sp. z.o.o. sp.k,  Ul. Gdyńska 143,  
62-004 Czerwonak k. Poznania

Informacje techniczne 
Pracownia Projektowa MAX, Kielce, Okrzei 64, 
Tel.: 41 31-44-044, biuro@max-projekty.pl



Bloczek YTONG 
ENERGO + gr. 48 cm.

Budując dom każdy z nas dąży do osią-
gnięcia dobrego standardu energetycz-
nego. Co to oznacza? Głównie to, aby jak 
najbardziej ograniczyć koszty ogrzewania  
w trakcie jego eksploatacji.   

Istotnym elementem budynku, który współstanowi  
o tym czy dom będzie „ciepły” są ściany zewnętrzne bu-
dynku. Wymagają one od inwestora szczególnej uwagi  
i przemyślanego wyboru materiału ściennego. 

Ściany jednowarstwowe to optymalne rozwiązanie dla 
inwestorów ceniących szybkość prac murarskich oraz 
dokładność wykonania, a jednocześnie chcących budo-
wać ciepło. Brak dodatkowych warstw izolacji w znacz-
ny sposób zmniejsza czas trwania budowy oraz chroni 
inwestora przed powstaniem błędów wykonawczych, 
również w konstrukcji nośnej.

Najcieplejszym  materiałem dedykowanym na ścia-
ny jednowarstwowe są bloczki Ytong Energo+, któ-
re spełniają najwyższe wymagania termiczne przy 
wytrzymałości na ściskanie 2 N/mm2. Elementy  
o grubości 48 cm pozwalają wznosić mury, które bez 
dodatkowej izolacji spełniają aktualne normy cieplne 
dla budynków mieszkalnych. Bloczki Ytong Energo+                                      
o grubości 48 cm nie wymagają ocieplenia nawet przy 
budowie domów energooszczędnych, gdzie współczyn-
nik przenikania ciepła U musi być mniejszy lub równy 
0,20 [W/(m2K)].

Ytong Energo+ o grubości 48 cm pozwoli na osiągnięcie 
U=0,17 W/(m2K). Co więcej, ściana zbudowana z tego 
materiału spełni parametry przewidziane nie tylko na 
dziś, ale również w przyszłości.

Najważniejsze zalety Ytong Energo+ 

• Najlepsza izolacyjność spośród materiałów konstruk-
cyjnych owytrzymałości 2 N/mm2.

• Bardzo dobra pojemność cieplna ścian, które powoli 
oddają zakumulowane ciepło i pozwalają zachować 
stabilny poziom temperatury w budynku.

• Szybkość budowy - inwestor oszczędza czas w pro-
cesie wznoszenia domu przede wszystkim dzięki po-
minięciu etapu ocieplenia oraz prostemu sposobowi 
murowania.

• Wysoką paroprzepuszczalność ścian zewnętrznych.
• Obniżenie kosztów na wielu etapach budowy.
• Zmniejszenie ryzyka powstania błędów wykonawczych.
• Brak mostków termicznych - możliwość szerokiego 

zastosowania w budynkach energooszczędnych.
• Materiał niepalny i odporny na działanie ognia.

 
 
 
 
Producent 
XELLA POLSKA Sp. z o.o.,  
ul. Pilchowicka 9/11 
02-175 Warszawa







System stropowy 
Technobeton

Nowoczesny system stropowy na ba-
zie konstrukcji stropowych gęstożebro-
wych. Dzięki zastosowaniu belek z be-
tonu sprężonego stanowi on atrakcyjną 
ekonomicznie i konstrukcyjnie alternatywę 
dla dotychczas stosowanych systemów  
w budownictwie jedno i wielorodzinnym, 
obiektach biurowych, handlowych oraz  
w budownictwie użyteczności publicznej.  

Założenia systemu Technobeton opierają się na pre-
fabrykowanych belkach stropowych wykonanych 
jako elementy z betonu sprężonego. Belki sprę -
żone wykonywane są o wysokości 12 lub 13 cm,  
w kształcie litery T, z betonu klasy C50/60 oraz splotów 
stalowych, które nadają belkom początkowy, korzystny 
stan naprężeń. Belki produkowane są o długości od 1,0 
do 8,0 m w module co 10 cm. Wypełnieniem przestrzeni 

między belkami stanowią pustaki stropowe produkowa-
ne z betonu żwirowego, wibroprasowanego z czystego 
cementu - bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel 
wielkopiecowy czy kamień wapienny. Zaletą pustaków 
jest wysoka wytrzymałość na przebicie punktowe min. 
2,5 kN. Aby zapewnić prawidłowy rozkład naprężeń na 
stropie, na powierzchni przygotowanego do zalewania 
betonem stropu układa się siatkę stalową z prętów min. 
3,5 mm, działającą przeciwskurczowo. Pomimo tego, iż  
system Technobeton bazuje na dobrze znanej koncepcji 
stropów gęstożebrowych (najbardziej znane tego typu 
stropy to TERIVA), jest dużo bardziej przemyślaną i eko-
nomiczną alternatywą znanych konstrukcji stropowych. 
Czym się wyróżnia?

Zalety Systemu Stropowego  
Technobeton 

• Wysokość konstrukcyjna stropu od 16 cm 
• Obciążenia charakterystyczne do 11.0 kN/m2 
• Bardzo duże rozpiętości do ponad 8 m. 
• Zwiększenie wytrzymałości na wystąpienie zaryso-

wań lub klawiszowania 
• Brak konieczności wykonania żeber rozdzielczych 
• Całkowite wyeliminowanie deskowania 
• Prosty, szybki i ręczny montaż 
• Możliwość stosowania stref obniżonych z pustaków 

o niższych wysokościach 
• Przyśpieszenie czasu realizacji budowy 
• Obniżenie kosztów budowy 
• Bezpłatny projekt wykonawczy 
• Rewelacyjna cena przy zachowaniu bezkompromiso-

wej jakości

 
 
 
Informacja techniczna 
 
Pracownia Projektowa MAX 
Kielce, ul. Okrzei 64 
www.max-projekty.pl



Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jed-
nym z wielu dylematów świeżo upieczone-
go inwestora jest wybór właściwej hurtowni 
budowlanej. Wbrew pozorom, wydawać by 
się mogło, iż to prosta sprawa, a jednak nie. 
Tutaj też kryją się niespodzianki, które mogą 
uprzykrzyć czas budowy domu. 

Częstokroć jedynym kryterium wyboru dla wielu osób jest 
cena materiału, który chcemy zakupić. To duży błąd. Przy 
wyborze właściwej hurtowni powinna zadecydować krót-
ka analiza lokalnego rynku w zakresie funkcjonowania firm 
dystrybuujących materiały budowlane. Pierwszym sygna-
łem w dokonaniu wyboru powinna być opinia znajomych 
tzw. polecenie, bo co innego może być najlepszą wykład-
nią, jak doświadczenie w tym względzie inwestorów, któ-
rzy zakończyli już budowę.

Co jeśli takich nie ma, radzi Pani Edyta  
Wolak z hurtowni budowlanej WOLBUD  
z Kielc.

To na co powinien zwrócić uwagę inwestor poszukują-
cy materiałów do budowy własnego domu to przede 
wszystkim różnorodność asortymentu w hurtowni. Ma 
to istotne znaczenie, ponieważ im większy i lepiej wy-
posażony skład budowlany wybierzemy, stracimy mniej 
czasu na poszukiwania. Kolejnym kryterium wyboru po-
winna być sprawna logistyka, czyli możliwość dowiezie-
nia materiału, nie tylko w dogodnym terminie, ale również  
w dowolnej ilości. Często zdarza się, iż firma sprzedająca 
materiał, nie posiada odpowiedniej floty transportowej. 
Oferując niższą cenę, wykupują transport od producenta, 
co skutkuje koniecznością przyjęcia i składowania całe-
go zestawu materiałów na własnej działce. Powoduje 

Ważny wybór. Dobra hurtownia 
materiałów budowlanych.



to często ogromne ograniczenia w organizacji budowy. 
Kolejną istotną sprawą jest możliwość zwrotu nadwyżki 
towaru, oczywiście pod warunkiem, iż nie jest on uszko-
dzony. Te wszystkie warunki spełnia Nasza hurtownia. 
Co dzień obsługujemy setki inwestorów indywidualnych, 
instytucjonalnych czy deweloperów, którzy konsekwent-
nie wracają do nas po kolejne zakupy.

Czy wybór hurtowni WOLBUD na partnera 
podczas budowy wymarzonego domu to 
dobry wybór? 

Na pewno należy to sprawdzić indywidualnie. Ze swojej 
strony chcemy dodać tak prozaiczny powód jak wyjątko-
wa obsługa, która z chęcią pomoże przy wyborze odpo-
wiednich materiałów, doradzi czy przeliczy ilości materiału 
z projektu,  a niejednokrotnie poczęstuje kawą czy herbatą 
i podzieli się z nami swoimi doświadczeniami z budowy.

O firmie WOLBUD
Hurtownia budowlana WOLBUD powstała  
w 1998 roku. Dzięki długoletniej praktyce po-
siadamy dużą wiedzę techniczną z zakresu 
budownictwa. Naszym klientom chętnie po-
możemy w doborze odpowiednich  materiałów 
budowlanych do budowy i remontu domu. Za-
proponujemy nowoczesne rozwiązania, tak aby 
zoptymalizować koszty zarówno budowy jak  
i późniejszego użytkowania budynku. Pomocą 
służymy  nie tylko w punkcie sprzedaży ale tak-
że na miejscu budowy. Sprzedaż prowadzimy  
w punkcie sprzedaży oraz przez stronę inter-
netową: www.wolbud.com. Szanując czas 
naszych klientów zamówienia przyjmujemy 
również telefonicznie. Dzięki dużej bazie trans-
portowej szybko dostarczymy zamówiony 
towar pod wskazany adres. W naszej ofercie 
znajdą Państwo produkty największych  pro-
ducentów materiałów budowlanych: Tradycyjną 
ceramikę budowlana marki Leier i Wienerberger, 
nowoczesne, wysoko energooszczędne blocz-
ki Ytong, bloczki silikatowe, tynki cementowe  
i gipsowe, materiały do izolacji fundamentów, 
styropian, styrodur, wełnę skalną  Rockwool, 
wełnę szklaną Knauf, płyty gips-karton, pro-
file, systemy dociepleń  Knauf, Rockwool, 
Fast, Lakma. W studiu farb Tikkurila i Bec-
kers mogą Państwo zakupić jeden z tysięcy 
kolorów farb wewnętrznych. W mieszalni tyn-
ków dobiorą Państwo wybrany kolor elewacji.   
Serdecznie zapraszamy!

Hurtownia Wolbud 
ul. Zagnańska 84 a, 25-528 Kielce 
Tel.: 041 362 55 90 
Fax : 041 344 81 59 
www.wolbud.com



Nowoczesny dom parterowy. 
Ponadczasowe wzornictwo 
i najlepsze materiały. 
Zaprojektuj i wybuduj swoje marzenia 
czyli od projektu do gotowego domu.
Budowa wymarzonego domu to często najważniejszy etap w na-
szym życiu, zatem należy się do niego odpowiednio przygotować. 
Idąc śmiało w przyszłość, obserwując rozwój architektury na świecie 
i dysponując otwartym umysłem postanowiliśmy przedstawić nasze 
propozycje domów w stylizacji nowoczesnej, wierząc, że staną się 
one Waszą inspiracją.

MAX Horizon



Idąc z duchem czasu, prezentujemy nowoczesny wymiar domów, 
nawiązując do naturalnych materiałów w ponadczasowych rozwią-
zaniach. Rozwiązania architektoniczne, które Państwu proponujemy, 
są efektem współpracy architektów i konstruktorów naszej Pracow-
ni. Są one więc wykonalne w sensie konstrukcyjnym. Każdy z tych 
projektów został przemyślany pod kątem wykonalności i funkcjonal-
ności. Nowoczesne bryły przedstawionych wizualizacji oparte są na 
materiałach najnowszej generacji, spełniających najwyższe standar-
dy. W przedstawionych budynkach proponujemy zastosowanie szkła, 
drewna i kamieni. Ich połączenie bywa czasem zaskakujące, ale jest 
to wpisane w  nowoczesny styl.  

Zapraszamy do lektury.  
Tomasz Zalewski

Pracownia Projektowa MAX, ul. Okrzei 64, 25-526 Kielce
www.max-projekty.pl, Tel.: 41 31 44 044



MAX Homely

Ograniczenia prawne, które znajdujemy w Warun-
kach Zabudowy bądź w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, nie zawsze pozwalają na budowę 
budynków np. z płaskim dachem, sugerującym nowo-
czesną bryłę. Wówczas zastosowanie nowoczesnych 
materiałów elewacyjnych pozwala nam na uzyskanie 
wrażenia domu nowoczesnego bazując na tradycyj-
nej bryle. Również pokrycie dachu wykonane z blachy 
tytanowo-cynkowej na rąbek stojący powoduje nieod-
parte wrażenie, iż mamy do czynienia z budynkiem 
niestandardowym w swoich wyglądzie. 



MAX Connection

Max Connection

Połączenie materiałów naturalnych oraz prze-
mysłowego rozświetlenia elewacji. Symbioza 
przeciwstawnych trendów architektonicznych. 
Inspiracja: budynek przeznaczony dla małych 
usług hotelarskich w okolicy restauracji staro-
polskiej. Projektując go staraliśmy się wkom-
ponować prostą, lecz stanowczą bryłę w gęstą 
przemysłową zabudowę zachodniej części Kielc.  
W najbliższym sąsiedztwie inwestycji istnieją także 
obiekty zupełnie wyrwane z kontekstu, przeniesio-
ne z innych regionów kraju. Uzupełnienie w postaci 
drewna i szkła kolorowego umiejętnie łączy teraź-
niejsze z przyszłym. Obiekt po niewielkich przerób-
kach wnętrza idealnie spełni funkcję budynku wielo-
pokoleniowego lub wielorodzinnego.



MAX Apartment



Pracownia Projektowa MAX
Kielce, ul. Okrzei 64
Tel.: 41-31 34 044, Tel.: 602 523 603
biuro@max-projekt
www.max-projekty.pl



MAX Variable



Max Variable 2 szt

Kto nie chciałby mieć oryginalnego, a przy tym funkcjonalnego domu? Z takimi prze-
słankami tworzyliśmy projekt MAX VARIABLE. Poza wspomnianymi założeniami 
staraliśmy się dobrać rozwiązania by mógł on być domem energooszczędnym. No-
woczesna stylistyka pociągnęła za sobą użycie nowoczesnych, ciepłych materiałów 
jak YTONG ENERGO+ o grubości 48 cm. Jego niewielka masa pozwala odciążyć 
konstrukcję budynku przez co staje się ona niezbyt skomplikowana. W domu MAX  
VARIABLE z powodzeniem zamieszka czteroosobowa rodzina. Rozwiązania zastosowa-
ne w prezentowanym projekcie powodują, iż nie jest on budynkiem drogim w budowie, 
zatem wszyscy, którzy marzą o nowoczesnych kształtach mogą sobie na nie pozwolić.

BUDOWA NOWOCZESNEGO DOMU NIE MUSI BYĆ DROŻSZA.



Max Unity / Unity2



Więcej znaczy lepiej… Dwie wizje budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Gdy ceni-
my tradycję wybór materiałów jest bogaty: parkiet, klinkier, drewno wielkogabarytowe, biel elewacji tynkowanej 
itp.. Te same materiały lecz w innej fakturze, układzie, przy innym zestawieniu zapewnią wygląd nowoczesny,  
ponadczasowy, nieszablonowy. Układ wnętrz dopasowany dla rodzin dużych, część dzienna sytuowana na parterze  
z dodatkowymi łazienkami, strefa sypialna na piętrze. Budynki bliźniacze cechuje symetria dzięki której możliwe 
jest zbliżenie sąsiadujących ze sobą rodzin. 



MAX Prospecto



Max Connection

Przedgórze, w tym miejscu rozpoczyna się każda górska przygoda, to z tego miejsca 
wyruszamy i do niego wracamy. Projektowany budynek usytuowany jest u podnóża 
gór świętokrzyskich na działce z rozległym widokiem na okalające lasy i łąki. Prze-
strzeń otwiera przeszklona ściana frontowa budynku. Całość życia tętni właśnie tutaj, 
lecz dla osób spragnionych ciszy i spokoju wystarczy kilka kroków aby znaleźć się po 
drugiej, intymnej stronie obiektu która najlepiej nastraja do czytania ulubionej książki.



MAX Wildness

Czym powinien być dom? Oazą spokoju, miejscem relaksu i odpoczynku. 
Ale czy koniecznie musi wyglądać jak tradycyjne domy? Współczesne roz-
wiązania techniczne sprawiają, że przyszły budynek może wyglądać jak 
z naszych marzeń. Głównym założeniem przy tworzeniu koncepcji budyn-
ku był kontakt człowieka z przyrodą. Prostota oraz surowa estetyka bu-
dynku nadaje elegancji i inności obiektowi, przez to wtapia się i współgra  
z otaczającą go zielenią. Również poprzez zastosowanie licznych prze-
szkleń człowiek czuje kontakt z naturą bez względu na pogodę, która znaj-
duje się za oknem. 



MAX Passive

Marzeniem każdego jest dom samowystarczalny. W myśl tych potrzeb po-
wstała seria budynków zero-energetycznych. Ich główną cechą jest brak 
dedykowanego systemu ogrzewania. Zapotrzebowanie na ciepło użytko-
we pokrywa w całości energia słoneczna. Domy pasywne charakteryzuje 
zwarta prosta bryła, bez zbędnych zewnętrznych elementów konstrukcyj-
nych, duże południowe otwory okienne oraz najwyższej klasy materiały 
budowlane takie jak YTONG ENERGO+ 48cm, wełna mineralna oraz szkło 
SOLAR CONTROL GLASS.



Budynek będący inspiracją dla każdego fana motoryzacji. Garaż zaprojektowano z specjalistyczne-
go szkła dzięki któremu możemy cieszyć oko upragnionym samochodem a także co ważne dodać 
blasku działce. To właśnie szklano-lustrzana obudowa garażu każdy cenny promień słońca odbije  
i rozproszy, co znacząco podniesie komfort świetlny, nawet przy północnym usytuowaniu frontu dział-
ki. Ponadto budynek idealnie spełni wszystkie wymagania młodej dynamicznej rodziny. Wszystkie 
pomieszczenia i cykl dobowy rozplanowano na parterze w obrębie dwóch stref: dziennej i intymnej.

MAX Visible
Gdy jest coś co kochasz...



Różnorodność. Wymagania inwestycji dotyczyły głównie spójnego wy-
korzystania budynku do trzech różnych funkcji. Budynek mieszkalny: 
przestronny dzienny parter z poddaszem sypialnym, funkcja gastrono-
miczna w przyziemiu oraz możliwość dowolnego zamiennego wykorzy-
stania jednego z segmentów na cele hotelowe lub usługowe. Inspirację 
stanowiło położenie budynku na wzgórzach okalających przedmieścia. 
Elewację zaprojektowano z wykorzystaniem materiałów pochodzących 
z okolicznych zakładów i manufaktur.  

MAX Various



MAX Retro

Symbolika materiałów tradycyjnych. W naszej kulturze nadal wiele jest nawiązań do tradycji i naszej wspólnej 
przeszłości. Projektując fasadę budynku staraliśmy się czerpać z tego co występowało wokół nas. Dach pokry-
ty dachówką płaską, elewacje wykończone cegłą z okolicznych cegielni. Stolarka okienna drewniana. Budynek 
pomimo swego typowego układu posiada wiele nietypowych rozwiązań.W inspiracji retro staraliśmy się także 
o maksymalizację energooszczędności przy pomocy nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. 



MAX Nature

Max Connection

Dwuspadowy dach i modernistyczny  
wygląd domu? 

Tak, jest to możliwe. Udowadniamy to w naszej pro-
pozycji, którą jest MAX NATURE. Przemyślany roz-
kład pomieszczeń oraz komunikacji, a także dwusta-
nowiskowy garaż z powodzeniem zapewni komfort 
mieszkania dla całej rodziny. Duże przeszklenia  
w salonie sprawiają, że dobrze doświetlona prze-
strzeń tworzy niepowtarzalny klimat. Nowatorsko 
podeszliśmy również do wykończenia ścian podda-
sza, które współgrają z pokryciem dachu budynku. 
Zewnętrzna strona dachu oraz zewnętrzna strona 
ścian poddasza wykończona została panelami uzy-
skanymi z drewna egzotycznego, tworząc w ten 
sposób niespotykany design.











Bliżej natury
deska tarasowa, elewacja, 

tarcica egzotyczna, deska podłogowa
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