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Jeśli trzymasz w dłoniach niniejszy poradnik,

oznacza to, że jedną z najważniejszych decyzji

jest już za Toba. Właśnie teraz rozpoczynasz

emocjonujacą podróż, której celem jest

realizacja pięknego marzenia

– budowa własnego domu.

Taka inwestycja to wielkie wyzwanie i poważne

przedsięwziecie. Z pewnością masz wiele pomysłów,

ale także pytań i wątpliwości. Mamy nadzieję,

że z pomocą naszego poradnika niektóre z Twoich

problemów rozwiażą się i sprawią, że budowa domu

będzie dla Ciebie przyjemnościa.

Co to znaczy zbudować dom „sprytnie”?

To znaczy tak, aby był on jak najlepiej dostosowany

do Twoich potrzeb – zarówno dzisiejszych, jak i tych

przyszłych. To znaczy także możliwe tanio – lecz

nie za wszelka cene, bowiem nie na wszystkim

warto oszczędzać. To znaczy przede wszystkim

– planować z głową – rozważnie i spokojnie poznać,

nastepnie przemyśleć możliwe opcje.

W tym poradniku znajdziesz nie tylko informacje,

które pomoga Ci swobodnie przejść przez

skomplikowany proces budowy, ale także nowe

pomysły, porady i nieszablonowe rozwiazania.

Dzięki nim budowa domu z pewnością stanie się

dla Ciebie cennym doświadczeniem

i niezapomnianą przygodą.
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POZWOLENIE NA BUDOWĘ? 
ŻADEN PROBLEM

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, potrzebujesz:
• wniosek o pozwolenie na budowę 
• projekt architektoniczny 
• projekt zagospodarowania działki
• oświadczenie o prawie dysponowania działką na cele budowlane.
Wszystkie te dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta w wydziale 
Architektury i Budownictwa.

Na projekt architektoniczny składają się:
• opracowanie architektoniczne (opis i rysunki)
• opracowanie konstrukcyjne (opis i wyciąg z obliczeń 

konstrukcji)
• projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych 

i sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, gazowej i C.O.) 
• zestawienie więźby dachowej
• kopie uprawnień projektantów, kopie zaświadczeń 

o przynależności projektantów do izb branżowych 
aktualne na czas opracowania projektu

• charakterystyka energetyczna projektowana z analizą 
możliwości wykorzystania alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię i ciepło

• zgoda na wprowadzenie wszelkich zmian przez 
projektanta dokonującego adaptacji projektu 

Wszystkie zmiany muszą być wprowadzone 
z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów przez 
osobę posiadającą uprawnienia projektowe.

Projekt otrzymasz w czterech egzemplarzach. Oto, co 
stanie się z każdym z nich:
• pierwszy – zostanie w urzędzie,
• drugi – trafi do organu nadzoru budowlanego,
• trzeci – należy do inwestora, który udostępnia go 

kierownikowi budowy,
• czwarty – zachowasz jako kopię dla siebie.

UWAGA! Zakupiony gotowy projekt domu wymaga 
wykonania adaptacji do Państwa działki i projektu jej 
zagospodarowania, który wykona architekt. 

W tym celu niezbędne będą:
• wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, lub (jeśli nie został uchwalony) 
decyzja o Warunkach Zabudowy – w tym celu 
składamy wniosek w Urzędzie Gminy.

 Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony 
urzędnik. Trwa to zwykle 14 - 30 dni. W przypadku, 
gdy działka objęta jest planem zagospodarowania, 
wypis można z miejscowego planu uzyskuje się o wiele 
szybciej. Często Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego jest dostępny na stronach konkre-
tnych urzędów.

 Mając MPZP lub WZ, należy dokładnie sprawdzić 
wymagania planu zagospodarowania terenu dla 
konkretnej działki, aby mieć pewność, że projekt 
pasuje do wytycznych w nim zawartych.

• mapa do celów projektowych – wykonanie zlecamy 
geodecie, który musi wykonać aktualną mapę do celów 
projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-
wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania 
projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt 
adaptujący naniesie obrys domu.

 Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań geotech-
nicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom 
wód gruntowych.

• warunki techniczne przyłączenia lub zapewnienie 
dostawy mediów, badania geotechniczne (odwiert 
wykonuje geolog), 

• decyzja o lokalizacji zjazdu. 

UWAGA! Z dniem 19 września 2020 roku wchodzi w życie ustawa 
zmieniająca dotychczasowe przepisy w tym zakresie, jednak mogą być 
one jeszcze stosowane przez rok, czyli do 19 września 2021 roku. 



05www.horyzont.com

BUDOWA SYSTEMEM GOSPODARCZYM 
Metoda budowy domu systemem gospodarczym polega 
na samodzielnym wykonywaniu prac związanych z budo-
wą przez inwestora. Taka osoba sama pozyskuje niezbęd-
ne materiały i organizuje budowę, zatrudniając jedynie 
wykwalifikowanych rzemieślników do poszczególnych 
prac. Sam może aktywnie uczestniczyć w budowie przy 
wykonywaniu prac niewymagających większych kwalifika-
cji, czy także polegać na wsparciu rodziny i znajomych. Ten 
cykl inwestycyjny pozwala 
na zmniejszenie kosztów 
finansowych, dotyczących 
przede wszystkim roboci-
zny. Ta metoda pozwala na 
dostosowanie tempa budo-
wy do możliwości finanso-
wych inwestora. Z drugiej 
strony – im dłuższy czas re-
alizacji, tym wyższe koszty. 
Zatem zanim przystąpimy do budowy domu, powinniśmy 
przemyśleć własne możliwości i ocenić, ile czasu będziemy 
w stanie poświęcić budowie oraz jakie są realne perspek-
tywy jej finansowania, biorąc pod uwagę wykończenie 
i wyposażenie domu, czy zagospodarowanie działki.
UWAGA! Zanim podejmiesz decyzję o samodzielnej pra-
cy, musisz sprawdzić między innymi koszty potrzebnych 

materiałów i narzędzi, kosz-
ty usług w danej specjalno-
ści, liczbę firm je oferują-
cych, a przede wszystkim 
posiadać choć podstawową 
wiedzę z zakresu budow-
nictwa!

BUDOWA W SYSTEMIE ZLECONYM
System zlecony to na pewno znacznie szybsze i wygod-
niejsze rozwiązanie. W tym przypadku inwestor powierza 
budowę firmie, która wykonuje za niego wszystkie prace 
budowlane. Obowiązkiem inwestora pozostaje tak na-
prawdę wypłata wynagro-
dzenia. Decydując się na 
budowę domu od podstaw 
tym systemem, z pewnością 
skorzystają kredytobiorcy. 
Ze względu na zobowiąza-
nie finansowe wobec banku muszą dopełnić stosownych 
terminów wynikających z umowy. Niestety, za komfort 
i  wygodę trzeba zapłacić więcej. Cena to największa 
wada systemu zleconego
Przed podjęciem decyzji o wyborze firmy powinniśmy 
przede wszystkim sprawdzić jej referencje i wiarygod-
ność. Dobrym pomysłem na zabezpieczenie dla inwe-

stora jest zawarcie dobrze 
przygotowanej umowy oraz 
ustalenie wynikających z 
niej ewentualnych kar za 
przesunięcie terminu odda-
nia domu do użytku.

SYSTEMY POŚREDNIE 
(MIESZANE)
Jak powszechnie wiadomo, najlepiej jest odnaleźć swój 
„złoty środek”. Nie musisz przecież wykonywać wszyst-
kiego samodzielnie albo w całości powierzać budowy jed-
nej ekipie. Możesz przecież podjąć współpracę z wieloma 
firmami wykonawczymi, jednocześnie samodzielnie spra-
wując nadzór nad ich działaniem i wyborem materiałów. 

Przed rozpoczęciem musimy zadać sobie pytanie: 
w jaki sposób zbudujemy nasz dom? Mamy trzy możliwości.

W JAKI SPOSÓB
ZBUDUJESZ
SWÓJ DOM?

?

Z A L E T Y
 • realizujesz swój własny 

plan, jak chcesz i kiedy 
chcesz

 • oszczędzasz na kosztach 
robocizny

 • możesz dostosować 
harmonogram prac 
do swojego czasu 
i możliwości finansowych

Z A L E T Y
 • powierzasz prace 

specjalistom

• oszczędzasz swój cenny 
czas

W
A

D
Y 

• to wielkie wyzwanie, 
któremu nie każdy 
podoła

• nie wszystko można 
wykonać w stu 
procentach samodzielnie

W
A

D
Y  • duże koszty

• trudności ze 
znalezieniem godnej 
zaufania ekipy
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JAK WYBRAĆ TAŃSZE 
ROZWIĄZANIA
I ZMIEŚCIĆ SIĘ W BUDŻECIE?

KOSZTORYS 
W projekcie nie znajdziesz informacji o kwocie, jaką bę-
dziesz musiał przeznaczyć na wybudowanie domu. Po sza-
cunkowe koszty możesz zwrócić się do naszego biura a na-
wet zamówić pełen kosztorys inwestorski.  Co do zasady 
koszty budowy są wyliczane wg średniej rynkowej. Dzięki 
temu możesz porównać ze sobą projekty pod względem 
przewidywanych kosztów budowy. Pamiętaj, aby spraw-
dzić, z jakiego okresu pochodzą wyliczenia – średnia ryn-
kowa się zmienia!
Znając koszt stanu surowe-
go – oszacujesz koszty in-
nych etapów budowy swoje-
go domu. Różnice pojawiają 
się zazwyczaj w kosztach 
wykończenia domu – zależ-
nie od standardu, jaki chcesz 
w budynku uzyskać.

Podczas planowania budowy należy koniecznie przemyśleć kwestie finansowe. Bardzo ważne jest, 
żeby na samym początku określić budżet, jaki mamy zamiar przeznaczyć na budowę.
Jak to zrobić, aby się nie zdziwić?

CENA ZA M2 

Cena za jeden metr kwadratowy zależna jest od czynni-
ków takich, jak:
• standard budowy i wykończenia budynku
• wykończenie budynku
• kształt budynku – im bardziej skomplikowany, tym
  większy będzie koszt jego wybudowania,
• wielkość domu – wbrew pozorom, w mniejszym obiekcie

 często należy użyć więcej 
konstrukcyjnych elementów

• kształt i kąt nachylenia da-
chu,

• lokalizacja w skali kraju (wo-
jewództwo, region, miasto, 
wieś itp.),

• lokalizacja w skali miasta 
lub wsi (centrum, dzielnica, 
obrzeża, rogatki itp.). 

 D O B R A  R A D A

UWAGA! Orientacyjny koszt budowy nie uwzględnia wielu 
aspektów, między innymi:

•  kosztów instalacji wewnetrznej, 

•  kosztów przyłączy zawnętrznych,

•  kosztów wynikających z adaptacji.
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PODDASZE CZY PIĘTRO? 
Co do zasady za piętro znajdujące się pod dachem płaskim 
zapłacisz mniej niż za poddasze ukryte pod dachem ze spa-
dem. Jeśli jednak marzysz o domu z poddaszem, pamiętaj, 
żeby porównać powierzchnię użytkową z powierzchnią 
podłogi (tzw. powierzchnia netto). Im bardziej bryła domu 
oraz kształt dachu będą urozmaicone, tym bardziej te dwie 
wielkości będą się od siebie różnić.

CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Z roku na rok rosną ceny działek. Z tego powodu wyda-
je się nam, że budowa domu także kosztuje coraz więcej 
pieniędzy. W rzeczywistości 
ceny materiałów budowla-
nych prawie się nie zmieniają. 
A jeżeli już, to są to niewielkie 
zmiany – w granicach od 1 do 
3% rocznie. Rzecz jasna, by-
wają wyjątki od reguły. Wy-
nikają one z globalnej sytuacji 
na rynku. Na przykład, kiedy 
okresowo jest popyt na dane 
materiały – ich ceny są win-
dowane w punktach sprze-
daży. Tym samym wydłuża się 
termin oczekiwania na te materiały. Gdy ruch jest mniej-
szy, łatwiej będzie trafić na promocję. Można też szukać 
materiałów przez Internet – należy wówczas pamiętać, 
aby sprawdzić cenę wysyłki. 

OCIEPLENIE
Nie da się ukryć, że zwiększenie grubości ocieplenia na 
pewno podniesie koszt wykończenia budynku. Termoizo-
lację warto zatem wybierać racjonalnie. Zwróć głównie 
uwagę na grubość płyt i współczynnik lambda.
Czasem warto dopłacić i wybrać materiał ociepleniowy 
o lepszej izolacyjności – tak, żeby ściany domu nie były 
zbyt grube. Dzięki temu, możesz oszczędzić na wielkości 
swojego domu.
To szczególnie istotna kwestia, w przypadku, gdy decy-
dujemy się na postawienie domu na wyjątkowo wąskiej 
działce. Ściany muszą się bowiem mieścić w odpowiedniej 
odległości od jej granic.

BUDOWAĆ TANIEJ
Jeśli chcesz zbudować swój dom możliwie tanio – postaw 
na powszechnie znane technologie, łatwo dostępne ma-
teriały i tradycyjne rozwiązania. Im prostsza forma domu, 
tym tańsza będzie jego budowa. Pamiętaj, że skompliko-
wana bryła to nie tylko więcej materiałów, ale też droższa 
robocizna! 
Unikaj też zbędnych metrów. Tańszy będzie dom o pro-
stej, zwartej bryle. Dodatkowe pokoje, łazienki gościnne 
lub antresole wygenerują wyższe koszty nie tylko samej 
budowy, ale także utrzymania domu. 

Oszczędne budowanie to takie bez przerw – oczywiście 
poza przerwami technologicznymi, które są niezbędne. 
Dlatego budowę trzeba zacząć planować już sezon wcze-
śniej. 
To czas na:
• wybór projektu, 
• załatwienie formalności,
• znalezienie i umówienie dobrej ekipy budowlanej.

KOSZT ELEWACJI
Najpopularniejsze elewacje to ściany dwuwarstwowe, w 
których mur jest ocieplony od zewnątrz styropianem bądź 
wełną mineralną. Całość jest wykończona tynkiem cien-

kowarstwowym lub okładziną 
drewnianą albo drewnopo-
dobną. Do tych prac wykorzy-
stuje się zestawy produktów, 
nazywane systemem ociepleń. 
Koszt wykończenia elewacji to 
koszt wykonania wszystkich 
tych warstw. Szacuje się, że 
stanowi on około 11% kosz-
tów budowy!
Najtańszym wykończeniem 
jest tynk mineralny, ale trwal-
szy jest tynk silikonowy. Ele-

wacja drewniana lub kamienna to droższe rozwiązanie 
(szczególnie granit). Na podobnym poziomie cenowym są 
elewacje murowane z cegieł. Najtrwalsze, ale i najkosztow-
niejsze jest wykończenie elewacji cegłą klinkierową. Mate-
riały do niej mogą bowiem być aż… dziesięć razy droższe 
niż tynk! Dwukrotnie droższa będzie też robocizna.

SYSTEMY OGRZEWANIA
Jeśli chcesz ograniczać koszty ogrzewania, masz do wy-
boru szereg urządzeń, które różnią się od siebie kosztem 
zakupu, wygodą obsługi, efektywnością pracy, wpływem 
na środowisko. Niestety, trudno znaleźć takie urządzenie, 
które byłoby jednocześnie tanie w zakupie, bezobsługo-
we, ekologiczne i do tego tanie w użytkowaniu. Dlatego 
musisz wybrać, który z nich jest dla Ciebie najważniejszy. 
Jeśli chodzi o paliwa stałe, od lat wykorzystuje się węgiel, 
drewno i biomasę.

 D O B R A  R A D A

 • Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje i zobowiązania, 
zastanów się na czym najbardziej Ci zależy – oszczędzaj na 
tym co oceniasz jako mniej ważne.

 • Zwróć uwagę na to, co zawiera (lub nie) kosztorys budowy. 
Nie zapomnij, że ceny rynkowe są zmienne.

 • Pamiętaj, że czasem warto wydać więcej na początku, 
by inwestycja zwróciła się i pozwoliła oszczędzać 
w przyszłości. 

 • Korzystaj z popularnych i powszechnie stosowanych 
rozwiązań.
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Przemyśl również 
kwestię inwesto-
wania w instalacje 
energooszczęd-
ne, np. pompę 
ciepła i fotowol-
taikę. Na zysk 
będziesz musiał 
chwilę poczekać, 

ale zastosowanie 
wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem 
ciepła może sprawić, 

że koszt ogrzewania 
domu będzie o 20% niż-

szy od tego z wentylacją 
naturalną. Musisz jednak wie-

dzieć, że za instalację będziesz 
musiał zapłacić ok. 10 tys. zł więcej! 

Stosując z kolei np. kolektory słoneczne, mo-
żesz obniżyć koszt ciepłej wody o połowę. Jednak, zestaw 
solarny to wydatek rzędu co najmniej 8 tys. zł. Wybór sys-
temu ogrzewania to jedna z najtrudniejszych decyzji. Pod-
powiedzi znajdziesz w dalszej części naszego poradnika.

A TO NIE WSZYSTKO 
Przed Tobą wcale nie małe wydatki – związane z instala-
cjami sanitarnymi. Należy bowiem podpiąć instalacje:
• wodną,
• kanalizacyjną,
• grzewczą,
• wentylacji mechanicznej.
Instalacje sanitarne to ok. 15% udziału w całkowitych 
kosztach budowy domu. Tańsze już będą instalacje elek-
tryczne i teletechniczne. Pamiętaj, aby przed wykonaniem 
instalacji elektrycznej, zastanowić się, gdzie zlokalizu-
jesz urządzenia AGD. Rzecz jasna, nie można zapomnieć  
o urządzeniu i wyposażeniu domu! To ostatnia kwestia, ale 
również wymagająca sporego nakładu finansowego. Prze-
myśl więc, jaki sprzęt chcesz zakupić, szukając alternatyw 
i porównując ceny w sklepach stacjonarnych oraz w  Inter-
necie. 
Często zapominamy, jak wiele prac trzeba wykonać przed 
zamieszkaniem w nowym budynku. Zanim się wprowa-
dzisz, czeka Cię przecież jeszcze wykończenie domu 
–  m. in. tynkowanie, malowanie, układanie kafelek i pod-
łóg. Tego rodzaju koszty trudno zamknąć w jakichkolwiek 
ramach, ponieważ zależą od preferencji i gustu przyszłych 
lokatorów. 
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JAK KSZTAŁT DOMU
MOŻE WPŁYNĄĆ NA JEGO KOSZTY

PORÓWNANIE KOSZTÓW
Przypuśćmy, że zainteresowałeś się szczególnie dwoma 
projektami domów. Aby trafnie porównać ich koszty wy-
budowania, zwróć uwagę na: 
• budulec domów,
• bryłę obiektów,
• materiały wykończeniowe 
Warto jednak wziąć pod uwagę 
również kształt bryły domu, jaki 
chcesz wybudować. Okazuje się, że 
wpływa on bowiem dość znacząco 
na ostateczną cenę wybudowania 
obiektu. Trzeba pamiętać o tym, że 
na określoną powierzchnię miesz-
kalną trzeba przeznaczyć pewną 
część funduszu. Jak zaoszczędzić 
na kształcie domu?

PRZEPIS
NA DOM IDEALNY 
Wiele osób próbuje znaleźć prze-
pis na idealny dom jednorodzinny. 
Jednak o taki, naprawdę trudno. 
Planując budowę należy pamiętać, 
aby zachować zdrowy rozsądek. 
Wzory domów traktuj jako pomoc 
przy utworzeniu własnego pro-
jektu, ale nigdy jako ostateczne 
wytyczne! W ten sposób możesz 
dojść do absurdu – może się oka-
zać, że optymalnym kształtem będzie kula. I tak, kształt 
domu „na kulę” byłby bardzo oszczędnym rozwiązaniem i 
wyglądałby szalenie ciekawie. Jednak, kształt kuli nie jest 
wygodny do zamieszkania – a na pewno bardzo trudny do 
umeblowania.

IM PROŚCIEJ, TYM TANIEJ 
Najmniej pieniędzy wydasz podczas budowania domu 
o zwartej bryle, która będzie przykryta dwuspadowym 
i prostym, ewentualnie płaskim dachem. Chcesz jeszcze 
bardziej ograniczyć koszty? Twój dom nie powinien mieć 
zbyt wiele dodatkowych elementów i detali architekto-
nicznych, takich jak wykusze czy balkony – najlepszy bę-

Czy kształt domu może wpłynąć na koszty budowy? Oczywiście, że tak! Czy lepiej budować dom 
parterowy, z poddaszem czy może dom piętrowy? W jaki sposób powinno się wybrać projekt domu, 
aby był on dopasowany zarówno do potrzeb domowników, jak i budżetu? 

dzie dom kształtem zbliżony do prostopadłościanu bądź 
sześcianu. W przypadku takiego projektu, stosunek po-
wierzchni domu do kubatury będzie najbardziej korzystny. 
Ponadto, kiedy bok domu będzie miał około 10 metrów, 
będziesz mógł go postawić niemal na każdej działce! 
Trzeba przyznać, że rozbudowane domy jednorodzinne, 
parterowe albo z poddaszem, uatrakcyjniają całość bryły. 

Jednak, takie zabiegi zwiększają 
znacznie ostateczne koszty bu-
dowy, gdyż wymagają dość skom-
plikowanego fundamentowania 
czy też nieco większej ilości ścian. 
W przypadku rozbudowanych i 
wielokondygnacyjnych domów, 
złożony będzie też dach – a to ge-
neruje o wiele większe koszty niż 
np. w przypadku płaskich dachów 
domów parterowych.
Podsumowując, im bardziej regu-
larna będzie bryła budynku, tym 
taniej.

CHARAKTERYSTYKA 
ENERGETYCZNA 
BUDYNKU
Wartościową wskazówką będzie 
charakterystyka energetyczna 
budynku. Zawiera ona między 
innymi informacje na temat wiel-
kości zużycia energetycznego na 

ogrzewanie, wentylację, oświetlenie czy chłodzenie. Kie-
rując się tymi wskazówkami, będziesz mógł lepiej ocenić 
energochłonność wymarzonego domu i określić koszty 
rocznej eksploatacji.

PAMIĘTAJ O PRZEPISACH MIEJSCOWYCH
Budowa domu o wybranym kształcie to nie tylko dostoso-
wanie go do swoich potrzeb i możliwości finansowych, ale 
także do przepisów miejscowych to znaczy Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków 
Zabudowy. Może się bowiem okazać, że na wybranym 
terenie nie ma możliwości wybudowania domu w danej 
formie. 

 D O B R A  R A D A

• Wybuduj dom o zwartej bryle, najlepiej na planie 
prostokąta.

• Zastosuj jak najprostszą formę dachu 
– dwuspadowy albo płaski.

• Zrezygnuj z dodatkowych elementów i detali 
– to kolejne wydatki
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DOM Z PODDASZEM  
DO ADAPTACJI
PEŁNE SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI

Dodatkowa przestrzeń bez konieczności rozbudowy domu? Brzmi świetnie! Taką możliwość 
stwarzają domy z poddaszem do adaptacji. Taki projekt umożliwia etapową aranżację 
pomieszczeń. Wybierając tę opcję możesz tymczasowo ograniczyć koszty budowy, a tym samym 
unikniesz kłopotów finansowych i wielu stresujących sytuacji. 
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RODZINA
W KOMPLECIE
Domy z poddaszem do adaptacji 
najchętniej wybierane są przez 
młode małżeństwa. Zwłaszcza, 
jeżeli zamierzają powiększyć 
swoją rodzinę w niedługim cza-
sie. Kiedy wprowadzają się do 
nowego domu, w zupełności 
wystarcza im przestrzeń na par-
terze. Natomiast, gdy pojawią 
się dzieci i upomną się o własne 
pokoje, nie będzie najmniej-
szego problemu, by zaspokoić 
potrzeby powiększającej się ro-
dziny. 
A może w przyszłości zaopie-
kujesz się swoimi rodzicami? W 
takim przypadku, dom z pod-
daszem do aranżacji będzie 
idealnym rozwiązaniem! Jak 
wiadomo, starszym osobom 
wygodniej będzie poruszać się 
na parterze. Młodzi urządzą so-
bie wówczas wygodne pokoje 
do spania właśnie na poddaszu. 
Niejednokrotnie projekt domu 
przewiduje większych rozmia-
rów poddasze. W takiej sytuacji 
przestrzeń sypialni będzie moż-
na połączyć na przykład z pry-
watną łazienką lub garderobą, co 
zapewni dodatkową prywatność 
osobom korzystającym z tych 
pomieszczeń.

GOŚCIE, GOŚCIE!
W Twoim domu często pojawiają się goście? Prywatne, 
adaptowane poddasze to najlepszy sposób, aby zapew-
nić im stuprocentowy komfort w domu pełnym domow-
ników. To rozwiązanie bardzo ekonomiczne dla gospo-
darza. Pomieszczenia musisz ogrzewać tylko, kiedy są 
u Ciebie goście. Przez resztę czasu nieogrzewane pod-
dasze do adaptacji tworzy tak zwaną strefę buforową. 
Oznacza to, że zapobiega uciekaniu ciepłego powietrza 
przez dach. Stanowi zatem dodatkowe zabezpieczenie 
Twojego domu przed zimnem!

MIEJSCE DO PRACY
Projekt domu z poddaszem do adaptacji będzie dosko-
nałym rozwiązaniem że dla osób, które wykonują wolny 
zawód i prowadzą działalność gospodarczą. Z reguły ta-
kie osoby potrzebują miejsca, które będzie odpowiednio 
odseparowane i wyciszone. Możesz zatem zaadaptować 
poddasze na swoją pracownię, biuro bądź gabinet!

ŚWIĘTY SPOKÓJ
A może jesteś miłośnikiem 
sportu lub oglądania kino-
wych hitów? Poddasze z moż-
liwością adaptacji pozwala 
na niezliczoną ilość nowych 
funkcji pomieszczeń. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby za-
adaptować poddasze na pry-
watną siłownię, pokój zabaw, 

małe kino czy inną strefę, która pozwoli na realizację 
pasji i zainteresowań Twoich lub Twojej rodziny. 

PRZECHOWUJ BEZ PROBLEMU
Ostatecznie, duże poddasze może stać się także ide-
alnym miejscem na przechowywanie. Już wiesz, gdzie 
upchnąć wszystkie świąteczne ozdoby, sprzęty sporto-
we czy inne, tymczasowo nie używane szpargały. Dzięki 
tej dodatkowej przestrzeni, wszystko w końcu znajdzie 
swoje miejsce, a w całym domu zapanuje porządek. 

Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości i tego, jak 
będą zmieniać się nasze potrzeby. Z tego powodu domy 
z poddaszem do adaptacji to genialne zabezpieczenie na 
przyszłość. Bez wątpienia, najważniejszą zaletą zdecy-
dowania się na dom z poddaszem do adaptacji jest fakt, 
że nie ma żadnej konieczności, aby wykańczać je od razu. 
Zrobisz to, gdy spokojnie wybierzesz dogodny dla siebie 
moment i znajdziesz ochotę, czas i pieniądze.

 D O B R A  R A D A

Pamiętaj, że domy z poddaszem do adaptacji to:

 • otwartość rozwiązań na przyszłość, 

  • niższy podatek od nieruchomości (do momentu, kiedy 
zaadaptujesz poddasze),

 • możliwość wykorzystania ocieplenia ułożonego 
w stopie,

 • mniejszy koszt ogrzewania pomieszczeń na niższych 
kondygnacjach,

  • prosty sposób na uzyskanie dodatkowej powierzchni.
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STAN ZEROWY

• PRACE ZIEMNE

• PRACE FUNDAMENTOWE 

• IZOLACJE FUNDAMENTÓW
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JAKIE PRACE
CZEKAJĄ CIĘ  
NA TYM ETAPIE? 
Przez stan zerowy obiektu rozumie się doprowadzenie 
prac budowlanych do poziomu terenu (tzw. poziomu 
zero). Dąży się zatem do ukończenia prac nad elemen-
tami posadowienia budynku. Osiągnięcie tego etapu 
budowy nie wygląda zbyt widowiskowo, jednak spro-
wadza się do konieczności przeprowadzenia wielu bar-
dzo istotnych czynności. Wykonywane prace możemy 
podzielić na ziemne i fundamentowe. 

PRACE ZIEMNE
Po zabezpieczeniu terenu działki, przystępujemy do jego 
wyrównania. Następnie należy się pozbyć się warstwy 
gruntu organicznego, głębokiej na ok. 15-30 cm, tzw. hu-
musu. Zdejmuje się go koparko-spycharką albo po prostu 
łopatą, a następnie składuje. Kiedy teren jest już równy i 
czysty, uprawniony geodeta wytycza obrys budynku, po 
czym swobodnie można przystąpić do wykonania wyko-
pów pod fundamenty. Zdarza się, że jeszcze przed wyzna-
czeniem obrysu, konieczne jest wykonanie odwodnienia 
terenu. Dzieje się tak, jeśli wymagają tego warunki grun-
towo-wodne.

PRACE FUNDAMENTOWE
Po odpowiednim wykonaniu wykopów przystępujemy 
do wylania warstwy wyrównawczo-podkładowej z tak 
zwanego chudego betonu pod ławy fundamentowe. Na-
stępnie powstaje deskowanie i wybór odpowiedniego 
typu szalunków. Przed rozpoczęciem betonowania fun-
damentów, ścian fundamentowych, a szczególności ścian 
piwnicznych (o ile budynek ma posiadać podpiwniczenie) 
koniecznie trzeba ułożyć siatki zbrojeniowe i umieścić je 
w wykopie, zachowując przy tym odpowiednie parametry 
otulenia zbrojenia. Niezwykle istotnym elementem jest 
prawidłowe wykonanie izolacji poziomej i pionowej – hy-
droizolacji i termoizolacji. W końcu przystępujemy do za-
sypania murów fundamentów. Przychodzi czas na ułoże-
nie instalacji, które mają znajdować się pod posadzką, np. 
kanalizacyjnej oraz przygotowanie kolejnych warstw pod 
podłogę na gruncie.
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Fundamenty, a w zasadzie ściany fundamentowe, to elementy budynku stanowiące o trwałości, 
stabilności budynku oraz o bezpieczeństwie jego użytkowników. Prace budowlane związane z ich 
wykonaniem powinny być bardzo rzetelnie zrobione, gdyż ewentualne poprawki mogą okazać się 
niemożliwe lub bardzo drogie w wykonaniu. Na etapie prac ziemnych należy też wykonać ocieplenie 
ścian fundamentowych, ponieważ to najlepszy czas na termiczne zabezpieczenie części budynku 
zagłębionej w gruncie.

OCIEPLAMY FUNDAMENTY  

JAKI STYROPIAN ZASTOSOWAĆ  
I JAK TO ZROBIĆ POPRAWNIE?

Praktycznie wszystkie budynki powinny zostać skutecznie 
ocieplone w każdym miejscu, które może powodować nad-
mierną stratę ciepła, a w przypadku budynków uznawa-
nych za energooszczędne wymóg ten jest bezwarunkowy. 
Do elementów obowiązkowego ocieplenia zaliczyć należy 
ściany fundamentowe. 
Duża część ciepła „ucieka” przez kontakt z podłożem. 
Rozwiązaniem tego problemu jest użycie płyt styropia-
nowych z grupy fundament o najlepszych parametrach  
(TERMONIUM PLUS fundament), który dzięki dużej 
wytrzymałości mechanicznej (obciążenie nawet do 4,5 
tony/ m2 ), posiada odpowiednie parametry izolacyjności 
termicznej (lambda 0,031 W/mK). 
Poprawnie wykonany montaż izolacji zapewni stabil-
ną i trwałą ochronę cieplną części budynku zagłębioną 
w gruncie. Izolacja stosowana na ściany fundamentowe 
jest narażona na oddziaływanie ekstremalnych warunków 
takich jak: duże zawilgocenie, nacisk gruntu i zmienne tem-
peratury. Dlatego bezwzględnie należy zastosować styro-
pian z kategorii „fundament”, którego właściwości zostaną 
zachowane mimo ciężkich warunków, jakie panują poniżej 

poziomu gruntu. Styropian fundamentowy cechuje się 
bardzo ograniczoną chłonnością wody niezmiennie w cza-
sie eksploatacji, co zostało potwierdzone na podstawie 
badań laboratoryjnych w Instytucie Techniki Budowlanej. 
Parametr nasiąkliwości dla najlepszych wyrobów z tej gru-
py charakteryzuje się wartością nasiąkliwości poniżej 4% 
w całym okresie użytkowania budynku. Do zakupu zachę-
ca również cena zakupu, która jest zdecydowanie mniejsza 
niż polistyrenów ekstrudowanych XPS (np. Styrodur).

JAK POPRAWNIE WYKONAĆ PRACE 
OCIEPLENIOWE ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH?
Izolację w postaci specjalnych płyt styropianowych 
np. TERMONIUM fundament mocuje się do ściany przy 
pomocy kleju poliuretanowego TO-KPS, który w krótkim 
czasie zaledwie kilkunastu minut tworzy stabilne połącze-
nie pomiędzy płytą styropianową i ścianą fundamentową. 
Zaletą zastosowania kleju poliuretanowego TO-KPS jest 
przede wszystkim szybkość wykonywanych prac, co wiąże 
się z mniejszymi kosztami robocizny. Należy pamiętać, że 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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przed zamocowaniem płyt styropianowych, powierzchnia 
ścian fundamentów powinna zostać zabezpieczona war-
stwą izolacji przeciwwodnej wykonanej przy użyciu masy 
bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest dopuszczona 
do kontaktu ze styropianem. 
Po przyklejeniu płyt można przystąpić do kolejnego etapu 
prac, jakim jest obłożenie ocieplonych ścian fundamento-
wych folią kubełkową (lub grubą folią budowlaną) i obsy-
paniu otoczenia fundamentów gruntem. 
Powyżej poziomu gruntu na powierzchni płyt styropia-
nowych, które będą tworzyć tzw. cokół, można wykonać 
warstwę zbrojoną (siatka z włókna szklanego zatopio-
na w kleju uniwersalnym TO-KU) i wykończyć tynkiem 
mozaikowym lub inną okładziną kamienną, ceramiczną 
itp. W przypadku okładzin kamiennych w zależności od 
ciężaru zaleca się przymocować płyty łącznikami mecha-
nicznymi. Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być 
połączone z ociepleniem ścian zewnętrznych, które należy 
wykonać przy użyciu Kompletnego Systemu Ociepleń, 
który firma Termo Organika posiada w swojej ofercie 
w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych.
Wybierając styropian do ocieplenia domu warto dokład-
nie sprawdzić poszczególne parametry deklarowane 
przez producentów. Aby jednak 
być pewnym ich zgodności ze 
stanem faktycznym wybieraj-
my produkty znane, które za-
równo posiadają odpowiednie, 
obowiązkowe dokumenty do-
puszczające do sprzedaży, jak 
również dobrowolne Rekomen-
dacje gwarantujące ich jakość. 
Ocieplenie domu to inwestycja 
na lata. Oszczędność kilkuset 
złotych wydanych na styropian 
nie zrekompensuje przyszłych 
korzyści w postaci oszczędno-
ści, wyrażonych w tysiącach 
złotych rocznie, na ogrzewaniu 
przez wiele lat. 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY 
OCIEPLENIU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:
• Stosowanie nieodpowiednich płyt styropianowych – 

do izolacji fundamentu należy stosować płyty styro-
pianowe odporne na zawilgocenie. Zwykłe płyty styro-
pianowe mimo dużej odporności na zawilgocenie mogą 
sobie nie poradzić w tak ekstremalnych warunkach.

• Mocowanie płyt na kleju cementowym – płyty powin-
ny być mocowane przy pomocy kleju poliuretanowego, 
który nie powoduje uszkodzenia warstwy hydroizolacji 
pionowej.

• Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką na styropianie 
w gruncie – tego się po prostu nie robi. Płyty poniżej 
poziomu gruntu powinno się zabezpieczyć folią kubeł-
kową lub budowlaną. Wykonywanie warstwy zbrojo-
nej siatką powoduje podrożenie inwestycji nie dając 
w zamian dodatkowych korzyści.

• Zbyt płytkie posadowienie izolacji – mocowanie płyt 
styropianowych powinno być wykonane aż do posa-
dowienia budynku (ławy fundamentowe), by zapewnić 
lepszą ochronę cieplną i uniknąć skutków spowodowa-
nych wymrażaniem gruntu w okresie zimowym.

• Stosowanie łączników mechanicznych poniżej pozio-
mu gruntu – powoduje prze-
rwanie warstwy hydroizolacji 
i zawilgocenie ścian fundamen-
towych. 

Zakończenie prac stanu ze-
rowego kończy się zakryciem 
wszystkich wykonanych ele-
mentów. Od tego momentu 
nie będzie już do nich swo-
bodnego dostępu. Jeśli prace 
zostały wykonane poprawnie, 
to nigdy nie będzie potrzeby 
ponownie tych przegród i ele-
mentów odkrywać. Ewentual-
ne poprawianie zawsze będzie 
bardzo kosztowne.

 D O B R A  R A D A

• Fundamenty muszą być dostosowane do warunków 
gruntowych. W tym celu należy przed adaptacją 
wykonać badania gruntowe. Zazwyczaj wystarczają 
trzy odwierty na głębokość 3 metrów. Badania 
gruntowe dają pewność, że grunt bezpośrednio pod 
fundamentami ale i niżej ma właściwości pozwalające 
na oparcie domu. Powszechnie stosowane oglądanie 
dna wykopu nie daje wiedzy o tym, jakie ewentualne 
warstwy znajdują się poniżej.

• Prawidłowe wykonanie izolacji poziomej na ławach pod 
ścianą fundamentową.

• Prawidłowe wykonanie izolacji pionowej na ścianach 
fundamentowych. Na izolacji pionowej będzie 
układane ocieplenie ścian fundamentowych, więc 
musi być ono wykonane przy użyciu masy bitumicznej 
(wodorozcieńczalnej), która jest dopuszczona do 
kontaktu ze styropianem.
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ATRAKCYJNA ALTERNATYWA DLA SZAMBA
PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA 
OCZYSZCZALNI VH6 PREMIUM
• Wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń znajdują-

cych się w ściekach: aż 98,6%.
• Brak przykrych zapachów – ścieki, które trafiają 

do oczyszczalni są natychmiast napowietrzane za 
pośrednictwem unikalnej technologii VH. W efek-
cie z oczyszczalni nie wydostają się żadne nieprzy-
jemne zapachy, a oczyszczone ścieki są bezbarwne 
i bezwonne.

Dzięki zmianie uciążliwego szamba na biologiczną oczyszczalnię ścieków VH6 PREMIUM 
zyskasz komfort użytkowania oraz odczuwalne oszczędności czasu i pieniędzy.

• Niskie koszty eksploatacji: usuwanie osadu śred-
nio raz na 12 miesięcy, niskie koszty energii (około 
15 zł/mc).

• Możliwość pozyskania dofinansowania, dzięki 
zgodności oczyszczalni z normą PN-EN 12566-3.

• Brak konieczności dodawania biopreparatów.
• Łatwy i szybki montaż – możliwy we własnym za-

kresie bez utraty gwarancji.
• 10 lat gwarancji na zbiornik i wszystkie zamonto-

wane w nim podzespoły.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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 D O B R A  R A D A

Nie zrażaj się wysokością początkowych kosztów, związanych 
z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Już po niecałych 
3 latach eksploatacji bio oczyszczalni, inwestycja zwraca się 
z nawiązką!

• Na każde warunki gruntowo-wodne – wysoki 
stopień oczyszczania ścieków umożliwia montaż 
w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Oczysz-
czony ściek może być odprowadzany do wód po-
wierzchniowych (np. rów) albo rozsączony w grun-
cie (np. studnia chłonna).

• Recykling ścieków – możliwość wykorzystania 
wody pościekowej np. do nawadniania krzewów 
i roślin ozdobnych.
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Pod względem komfortu obsługi, jak i kosztów związanych 
z utylizacją ścieków najkorzystniejszym rozwiązaniem jest 
przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków VH6 Pre-
mium. Warto zwrócić uwagę na ważną kwestię, posiadając 
biologiczną oczyszczalnię VH, która jest zgodna z obowią-
zującą normą na biologiczne oczyszczalnie ścieków, czyli 

PN-EN:12566-3+A2:2013, nie mamy obowiązku przyłą-
czenia się do sieci kanalizacyjnej, która może być wybudo-
wana w przyszłości. Inaczej wygląda sytuacja posiadaczy 
szamb, ponieważ władze lokalne mogą wyegzekwować 
obowiązek przyłączenia się do nowo budowanej sieci ka-
nalizacyjnej. 

Odprowadzenie do skrzynek rozsączających w nasypie

Odprowadzenie do studni chłonnej

Odprowadzenie do zbiornika

Odprowadzenie do roku albo cieku wodnego

Odprowadzenie do skrzynek rozsączających

Odprowadzenie do studni chłonnej w nasypie
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TEN ETAP ZOSTAJE OSIĄGNIĘTY, KIEDY BUDYNEK POSIADA:

• ŚCIANY NOŚNE 

• KOMINY

• STROP NAD PARTEREM

• SCHODY WEWNĘTRZNE

• POKRYCIE DACHU

• WIĘŹBA DACHOWA

STAN SUROWY OTWARTY
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JAKIE PRACE
CZEKAJĄ CIĘ  
NA TYM ETAPIE?
Stan surowy otwarty osiąga się zwykle w czasie około 
czerech miesięcy. Dom w stanie surowym otwartym 
posiada już konstrukcję ścian nośnych, stropy, kominy, 
schody, a także więźbę i pokrycie dachowe. 

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE 
NA TYM ETAPIE BŁĘDY? 
Pierwszy to z pewnością brak stosowania folii hydroizola-
cyjnej pod ścianami. Nie wolno o tym zapominać. Ta folia 
chroni mur przed przedostawaniem się do niego wilgoci. 
To szczególnie ważny etap, kiedy wiemy, że niedostatecz-
nie precyzyjnie wykonano izolację wodną fundamentów.
Kolejną czynnością, do której wiele osób przywiązuje zbyt 
mało uwagi jest precyzyjne poziomowanie i pionizowanie 
ścian. Pominięcie tego kroku poskutkuje problemami pod-
czas układania stropu i utrudni tynkowanie ścian.
Popularny błąd to także murowanie ścian, schodów i ko-
minów w trakcie mrozów. W dniach, w których temperatu-
ra spada poniżej zera, powstrzymaj się od wszelkich czyn-
ności murarskich. Niskie temperatury mają ujemny wpływ 
na wytrzymałość i trwałość betonowych elementów.

NAJLEPSZY MOMENT NA PRZERWĘ
Kiedy twój dom osiągnie już stan surowy otwarty, nie 
będzie w nim jeszcze niczego co kusiłoby złodziei. Jeśli 
planujesz „przerwę zimową”- radzimy zabezpieczyć okna 
i drzwi, tak aby deszcz czy śnieg nie wpadały do budynku. 
Należy jednak pamiętać o tym, żeby zapewnić swobodną 
cyrkulację powietrza. Dobrym rozwiązaniem może oka-
zać się zabicie otworów okiennych i drzwiowych deskami 
na czas przerwy.
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 D O B R A  R A D A

Na trwałość układu ocieplenia ogromny wpływ ma 
jakość użytych materiałów. Im mniejsza wartość 
współczynnika lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne 
płyt styropianowych, a tym samym lepsza ochrona cieplna 
budynku. Nie oszczędzaj na nich i nie decyduj się na tanie 
niepewne materiały. Zastosuj sprawdzone produkty 
rekomendowane  przez uznane instytucje np. Instytut 
Techniki Budowlanej ITB. 

Podłogi na gruncie lub nad nieogrzewanymi pomieszczeniami to miejsca, w których styropian 
sprawdza się znakomicie. Dużą wytrzymałość mechaniczną posiadają płyty styropianowe Termo 
Organika w kategorii „dach-podłoga”i dzięki temu można je zastosować jako izolację podłóg 
w miejscach, gdzie obciążenie użytkowe może przekroczyć nawet 4 tony/m2, zabezpieczając tę część 
budynku przed wychłodzeniem. 

OCIEPLAMY PODŁOGI
NA GRUNCIE

Różnica temperatur pomiędzy wnętrzem budynku, 
a gruntem wymaga zastosowania odpowiednio skutecznej 
izolacji termicznej. Najlepiej sprawdzają się płyty styropia-
nowe TERMONIUM dach-podłoga (grafitowy styropian), 
których właściwości izolacyjne są znacznie lepsze niż zwy-
kłego białego styropianu. Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ (lambda) wynosi 0,031W/mK. Im mniejsza war-
tość współczynnika lambda tym lepsze właściwości izola-
cyjne płyt styropianowych a tym samym lepsza ochrona 
cieplna budynku już przy mniejszej grubości płyt. Np. 15 
cm warstwa izolacji wykonana z 
płyt TERMONIUM dah-podło-
ga chroni elementy budynku tak 
samo jak prawie 20 cm warstwa 
zwykłego styropianu. 
Układ warstw podłogi na grun-
cie oraz kolejność prac powinien 
być następujący:  
Na zagęszczone mechanicznie 
podłoże układamy izolację prze-
ciwwilgociową w postaci warstw papy lub folii budowlanej 
na którą zostanie wylany beton podkładowy tzw. „chu-

dziak” kilkunastocentymetrowej grubości. Jeżeli w pro-
jekcie przewidziane są instalacje zasilania w warstwie 
izolacyjnej np. CO, instalacja doprowadzenia powietrza do 
kominka, instalacja centralnego odkurzacza, itp. to należy 
wykonać izolację w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa 
styropianu będzie stanowić wyrównanie  dla prowadzo-
nych instalacji, a druga będzie stanowić jednolitą warstwę 
izolacji na którą zostanie położona wylewka. Przed aplika-
cją wylewki należy na styropian rozłożyć folię budowlaną, 
aby beton i woda technologiczna nie dostawała się pomię-

dzy płyty styropianowe powo-
dując ich rozsuniecie. Wylewka  
w zależności od technologii po-
winna być dodatkowo zbrojona 
przy użyciu np. arkuszy z drutu 
zgrzewanego lub rozproszo-
nego zbrojenia dodawanego 
w trakcie mieszania składników 
wylewki. W miejsce styku ścian 
z wylewką należy zastosować 

dylatację, którą zazwyczaj jest piankowa taśma o szeroko-
ści kilkunastu centymetrów. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Trudno wyobrazić sobie dom bez ścian. Chronią nasz dom przed światem zewnętrznym i izolują 
go od zimna i gorąca, ograniczają przenikanie hałasu, akumulują ciepło, chronią przed ogniem. 
Są także bardzo ważnym elementem konstrukcji, odpowiedzialnym za przenoszenie obciążeń 
ze stropu i dachu na fundamenty.

RODZAJE
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ŚCIANY JEDNOWARSTWOWE
Są wykonane z jednolitego materiału na całej grubości, 
najczęściej betonu komórkowego (np. gazobetonu czy su-
porexu). W odróżnieniu od zwykłego betonu jest on lekki, 
paroprzepuszczalny i ma bardzo dobrą izolacyjność ciepl-
ną. Niestety, ma niską wytrzymałość na ściskanie. Jednak-
że, jego elementy nośne narażone na zbyt duże obciążenie 
zastępuje się elementami żelbetowymi. Zaletą ścian jed-
nowarstwowych jest łatwość i szybkość montażu. Słabym 
punktem jest konieczność korzystania z systemowych 
i często droższych rozwiązań 
dla nadproży, wieńców, docie-
pleń stropu.

ŚCIANY
DWUWARSTWOWE 
Jest to najczęściej wybierane 
rozwiązanie dla ścian zewnętrz-
nych. Są wykonane z warstwy 
nośnej (najczęściej ściany o gru-
bości 24-25cm) i warstwy ocieplenia. 
Warstwa nośna budowana jest z betonu komórkowego, 
silikatów, bloczków keramzytobetonowych, ale najczę-
ściej z ceramiki poryzowanej.  Aby ją uzyskać, glinę, z któ-
rej produkowane są pustaki, miesza się z mączką drzewną 
lub trocinami. Następnie spala się je w piecu rozgrzanym 
do kilkuset stopni Celsjusza. Następnie, w wyrobie pozo-
stają po nich puste przestrzenie, czyli pory. Dzięki temu 
materiał zyskuje mniejszą gęstość i kilkakrotnie lepszą 
izolacyjność cieplną. Warstwa ocieplenia najczęściej jest 
wykonywana z kolei ze styropianu lub wełny mineralnej. 
Zaletą ścian wielowarstwowych jest to, że wszystkie 
miejsca o zwiększonej przepuszczalności ciepła, jak wień-
ce, nadproża, podciągi, stropy, pokryte są taka samą i za-
zwyczaj dosyć grubą warstwą ocieplenia, co minimalizuje 
możliwość powstania mostków termicznych.
Koszt warstwy nośnej z ceramiki o grubości około 25 cm 
to mniej więcej 90 zł/m2. Pustaki kosztują w granicach 50-
60 zł, a koszty usług murarskich to około 30 zł/m2. Należy 
jeszcze uwzględnić zaprawę (kilka zł/m2). Ale to nadal nie 
wszystko, bo żeby przegroda osiągnęła parametry zgod-
ne z projektem, należy ją ocieplić i wykończyć, np. tynkiem 
cienkowarstwowym. Wtedy ostateczna cena 1 m2 będzie 

przynajmniej 2 razy wyższa.

ŚCIANY TRÓJWARSTWOWE
Dwie pierwsze warstwy ściany trójwarstwowej są takie 
same, jak w dwuwarstwowej. Z tym, że pojawia się tu ko-
lejna warstwa muru, wznoszona zazwyczaj z cegły klinkie-
rowej, ewentualnie silikatowej lub bloczków betonowych. 
Cała przegroda składa się więc z warstwy konstrukcyjnej 
(grubość 18-25 cm), ocieplenia (15-20 cm) i ścianki osło-
nowej/ elewacyjnej (6-12 cm). To rozwiązanie gwarantu-

je najwyższy komfort cieplny 
i akustyczny.
Ściana trójwarstwowa to sto-
sunkowo drogie i najtrudniej-
sze w realizacji rozwiązanie. 
Warstwa konstrukcyjna i ocie-
pleniowa kosztują tyle samo, co 
w wariancie dwuwarstwowym, 
jednak dodatkowa ścianka osło-
nowa to powiększenie ceny 

za 1 m2 gotowej przegrody nawet o 150 zł za m2. Należy 
także pamiętać, że ściany trójwarstwowe wymagają szer-
szych ścian fundamentowych.

 D O B R A  R A D A

• Murowanie ścian należy zawsze zacząć od 
wyprowadzenia narożników! Ta praca wymaga 
wykonania ze szczególną ostrożnością i wielką uwagą. 
Niedopilnowanie ekipy lub nasze niedopatrzenia będą 
skutkować krzywymi ścianami, a trudno wyobrazić 
sobie układanie paneli, czy kafelkowanie łazienki 
w takiej sytuacji.
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NAJBARDZIEJ POPULARNE 
RODZAJE STROPÓW 
W PROJEKTACH DOMÓW

Strop to element konstrukcyjny, który ma za zadanie oddzielić od siebie dwie kondygnacje w budynku 
jednorodzinnym. Ze względu na rodzaj używanych materiałów, dzielimy je na drewniane i żelbetowe.

STROPY DREWNIANE
Wyróżniamy dwa rodzaje stropów drewnianych:
•  tradycyjny strop drewniany 
 Nadaje się on do rozpinania pomiędzy ścianami, które 

nie są od siebie zbyt mocno oddalone. Przy rozpięto-
ściach 4,5 m przekroje belek stropowych muszą zostać 
powiększone, co powoduje wzrost kosztów.

• strop drewniany na dolnym pasie kratownicy
 Rozpinane na relatywnie dużych rozpiętościach. Wią-

zary kratownicowe zazwyczaj wykonuje się fabrykach, 
a później przywozi na budowę.

STROPY ŻELBETOWE
Coraz częściej stosuje się 
stropy żelbetowe. Wśród 
nich możemy wyróżnić 
stropy monolityczne i pre-
fabrykowane.

STROP 
MONOLITYCZNY
To płyta żelbetowa, która powstaje poprzez wylanie beto-
nu do przygotowanego szalunku stropu, gdzie wcześniej 
zostało wykonane zbrojenie. 
Do stropu monolitycznego potrzebne są stal zbrojeniowa 
i dużo betonu. Przed jego wykonaniem należy wykonać 
deskowanie i podeprzeć je stemplami. W dalszej kolejno-
ści, według rysunków projektowych mocuje się zbrojenie, 
w które w końcu zatapia się w betonie.

Z A L E T Y
 • łatwy i szybki montaż

 • bardzo dobra 
izolacyjność termiczna

 • nieduży ciężar 
konstrukcji

 • niższa cena w stosunku 
do stropów betonowych

Z A L E T Y
 • dostępność materiałów

 • dowolne rozmieszczenie 
ścian działowych w 
projekcie,

 • możliwość wykonania 
nietypowych kształtów 
płyt (np. zakrzywionych 
w łuk),

 • duże rozpiętości stropu,

 • niewielka cena za 
materiał i robociznę.

W
A

D
Y 

• palność

• podatność na korozję 
biologiczną

• niska izolacyjność 
akustyczna

W
A

D
Y 

• skomplikowany 
montaż (przy stropach 
monolitycznych)

• pracochłonność – płyta 
powinna odczekać 
ok. 3 tygodnie, zanim 
będzie można wnieść 
na nią jakikolwiek ciężki 
sprzęt potrzebny do 
kontynuowania budowy
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STROP Z ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH
W przypadku tego stropu, powstaje on zdecydowanie 
najszybciej – ponieważ jeszcze szybciej, niż drewniany. 
Składa się on z gotowych elementów – płyt pełnych i ka-
nałowych. Nie trzeba będzie ich betonować, a tym samym 
czekać na wyschnięcie oraz zawiązanie się betonowej 
mieszanki. Standardowo, gotowe płyty są prostokątne – 
chociaż mogą być też specjalne docięte, w zależności od 
projektu domu jednorodzinnego.
Strop do lekkich nie należy, jednak może spokojnie prze-
nosić nawet bardzo duże obciążenie. Co najlepsze, nie 
stanowi przeszkody, aby dowolnie rozmieścić na nim ścia-
ny działowe! Mimo, że koszt takiego stropu nie należy do 
najniższych, takie rozwiązanie obecnie jest jednym z naj-
częściej stosowanych w budownictwie! 

TERIVA
To typ stropu gęstożebrowego, gdzie na ścianie układa 
się częściowo zabetonowane belki z kratownicą stalową. 
Pomiędzy belkami ułożonymi w rozstępie (najczęściej 60 
cm), układa się pustaki stropowe. Po ułożeniu całego stro-  D O B R A  R A D A

Dobrze jest oprzeć się na sprawdzonych i powszechnie 
stosowanych rozwiązaniach. Najbardziej popularnymi 
rodzajami stropów są strop teriva oraz strop monolityczny. 
W wyborze między nimi zazwyczaj decyduje cena. Strop 
monolityczny uważany jest za najlepszy, jednak dużo droższy 
niż teriva. Ta z kolei wyróżnia się świetnym stosunkiem 
ceny do jakości. Warto dodać, że w większości przypadków 
możliwe jest przeprojektowanie stropu teriva na monolityczny 
i odwrotnie – na każdym etapie. W

A
D

Y 

• trudność w 
wykonywaniu stropu 
o skomplikowanym 
kształcie

• małą zdolność do 
tłumienia hałasów

W
A

D
Y • trudność w dostępie do 

prefabrykatów

• konieczność użycia 
dźwigu 

Z A L E T Y
 • łatwość montażu

• brak potrzeby ciężkiego 
sprzętu

• duża dostępność 
prefabrykatów

Z A L E T Y
 • szybkość montażu

• duża izolacyjność 
akustyczna

• możliwość wykonania 
stropu o nieregularnych 
kształtach

pu oraz zbrojenia wieńców, na całość wylewa się warstwę 
betonu o grubości około 4 cm. Jeśli planujemy wykonać 
ściany działowe poddasza z materiałów ceramicznych lub 
betonu komórkowego, należy wykonać także dodatkowe 
wzmocnienie w stropie. Jest to obecnie jeden z najbar-
dziej popularnych stropów w budownictwie jednorodzin-
nym.

FILIGRAN
Powstaje w ten sposób, że w oparciu o obmiar ścian, w fa-
bryce wykonuje się jego podstawę. Gotowe elementy 
przywozi się tylko na budowę i układa przy pomocy dźwi-
gu, a następnie, po ułożeniu – zalewa się kolejną warstwą 
betonu.
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Motywem przewodnim firmy Schöck jest hasło „Postaw na niezawodność”. Niezawodność produktów, 
niezawodność obsługi, niezawodność terminów dostaw, czyli to wszystko, co jest najważniejsze dla 
naszego klienta, tego dużego, jak i każdego indywidualnego. Domeną firmy Schöck są konstrukcyjne 
elementy nośne, które jednocześnie pełnią rolę elementów izolacyjnych. 

JAK ZAPOBIEC MOSTKOM CIEPŁA? 

ŁĄCZNIKI TERMICZNE
CZY TO SIĘ OPŁACA?

MOSTKI CIEPLNE
NIEWIDOCZNY PROBLEM
Lokalnie występujące miejsca w przegrodach budowlanych 
(ściany, stropy, stropodachy), które łączą przestrzeń we-
wnętrzną budynku ze środowiskiem zewnętrznym i zwięk-
szają tempo ucieczki ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz 
(zgodnie z prawami fizyki kierunek przepływu ciepła za-
wsze jest skierowany od środowiska o wyższej tempera-
turze do środowiska o temperaturze niższej i występuje 
zawsze – izolacja termiczna nie likwiduje tego przepływu 
jedynie zmienia jego tempo) to tak zwane mostki cieplne. 
Rozróżniamy mostki materiałowe, czyli miejsca w prze-
grodach budowlanych o gorszych parametrach cieplnych 
(Rys. 1), np. rdzenie żelbetowe w ścianie murowanej oraz 
mostki geometryczne (Rys. 2), np. naroża budynków, bal-
kony, attyki. Oczywiście może zdarzyć się połączenie obu 
typów mostków lub ich zdublowanie - np. rdzeń w narożu 
budynku, balkon lub daszek w narożu budynku, daszek i at-
tyka w stropodachu. W każdym z wymienionych powyżej 
przypadków występuje zwiększona ucieczka ciepła w re-

jonie mostka cieplnego, co zarówno dla budynku, jak i jego 
mieszkańców jest zjawiskiem niekorzystnym. Już na etapie 
projektowym należy przeanalizować potencjalne miejsca, 
w których mogą się pojawić mostki cieplne i zastosować 
odpowiednie rozwiązania projektowe i materiałowe, które 
wyeliminują niekorzystne zjawiska.

CZEMU MOSTKI CIEPLNE 
SĄ ZJAWISKIEM NIEKORZYSTNYM?
Jak już wspomniano powyżej mostki cieplne umożliwia-
ją przepływ większej ilości ciepła w ciągu jednostki czasu 
przez przegrodę budowlaną w porównaniu do przepływu 
przez przegrodę, w której nie ma zjawiska mostka ciepl-
nego. Można zastosować analogię do wąskiego i szero-
kiego mostu – przez wąski most przejedzie mniej pojaz-
dów w ciągu godziny i więcej zostanie na pierwotnym 
brzegu, przez most szeroki przejedzie więcej pojazdów 
w tej samej jednostce czasu, a mniej będzie oczekiwało 
na wjazd przed mostem. Właśnie tak jest z przepływem 
ciepła przez przegrodę budowlaną – most wąski to np. 
jednolita ściana zewnętrzna, dwuwarstwowa (ocieplana 
od zewnątrz), most szeroki to ta sama ściana, ale z balko-
nem, który przez ciągłe połączenie ze stopem zwiększa 
ucieczkę ciepła z wnętrza budynku. I tak jak w przypad-
ku zmniejszonej ilości pojazdów oczekujących na wjazd 
przed mostem, tak w przypadku ściany z balkonem na jej 
wewnętrznej powierzchni jest „mniej ciepła”, czyli nastę-
puje spadek temperatury w porównaniu do ściany bez 
balkonu (Rys. 3 i 4). Ten lokalny spadek temperatury nie 
pozostaje obojętny dla zdrowia mieszkańców i trwałości 
elementów budowlanych co może prowadzić do:
• Wykraplania się pary wodnej na powierzchniach we-

wnętrznych przegród budowlanych
• Powstawania zagrzybienia na powierzchni wewnętrz-

nej przegrody budowlanej (Fot. 1)
• Powstawania chorób wywoływanych przez grzyby 

i pleśnie
• Powierzchniowej kondensacji pary wodnej – odpadanie 

powłoki malarskiej i tynku
• Lokalnego odczucia chłodu
• Wzrostów kosztów eksploatacji ze względu na większe 

straty ciepła

Rys.1. Schemat materiałowego mostka cieplnego

 Rys.2. Schemat geometrycznego 
mostka cieplnego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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CZY MOŻNA ZARADZIĆ
MOSTKOM CIEPLNYM?
Najprostszym rozwiązaniem wydaje się „opakowanie” 
elementów tworzących mostki cieplne, takich jak balkon 
czy attyka, materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną 
czy styropianem lub zwiększenie grubości materiału izo-
lacyjnego na ścianach zewnętrznych lub zastosowanie 
elementów ściennych o lepszych parametrach termicz-
nych. To polepszenie parametrów cieplnych przegrody 
zewnętrznej wywołuje paradoksalnie odwrotny efekt – 
przez spowolnienie przepływu ciepła przez ścianę zwięk-
sza się dodatkowo jego intensywność w miejscu mostków 
cieplnych. Samo ocieplenie balkonu lub attyki też nie jest 
wystarczające (Rys. 3 i 4), ponieważ elementy te poprzez 
monolityczne połączenie z płytą stropową będą wypro-
wadzały ciepło z wnętrza budynku, czyli będą działały 
jak chłodnice w samochodzie. Energia cieplna wytwo-
rzona do ogrzania budynku będzie częściowo służyła do 
ogrzania elementów wystających poza obrys budynku, co 
z ekonomicznego punktu widzenia jest zjawiskiem niepo-
żądanym. Oczywiście można zwiększać grubość izolacji 
wokół elementów-radiatorów, jednak w przypadku balko-
nów trudno jest w wielu przypadkach zaakceptować bar-
dzo grube balkony, głównie ze względów estetycznych.
Rozwiązaniem problemu jest spowolnienie ucieczki cie-
pła przez mostki cieplne w taki sposób, żeby jak najbar-
dziej zbliżyć się do parametrów izolacyjnych przegrody 
bez mostków cieplnych (jak już wspomniano wcześniej 
zgodnie z prawami fizyki zatrzymanie ucieczki ciepła 
w przypadku różnicy temperatur po obu stronach prze-
grody jest niemożliwe). Należy więc zastosować elemen-
ty izolacyjne o bardzo dobrych parametrach cieplnych, 
które jednocześnie będą pełniły rolę elementów nośnych 
i będą przenosiły wszystkie obciążenia działające na izo-
lowane elementy (Rys. 5 i 6). Takie rozwiązanie oferu-
je firma Schöck w postaci rodziny produktów Isokorb®  
i Alphadock®.

SCHÖCK ISOKORB® 
I SCHÖCK ALPHADOCK® 
JAK POKONAĆ MOSTKI CIEPLNE
Łączniki termiczne Isokorb® to produkt, który powstał 
kilkadziesiąt lat temu w wyniku rozważań założyciela fir-
my Pana Eberharda Schöcka nad problemem wykwitów 
pleśni pojawiających się na ścianach w obrębie balkonów. 
Przez wiele lat produkt był rozwijany i udoskonalany tak, 
aby sprostać zaostrzanym wymaganiom stawianym izola-
cyjności cieplnej przegród budowlanych oraz aby umoż-
liwić bezproblemowy montaż łączników bez względu na 
zaawansowanie techniczne ekipy budowlanej. Począt-
kowo łączniki przeznaczone były jedynie do oddzielenia 
termicznego balkonów wspornikowych (Fot. 2), z czasem 
powstały też inne typy łączników, które umożliwiają wy-
konanie oddzielenia termicznego balkonów podpartych, 
loggi, attyk (Fot. 3), balustrad, wszelkiego rodzaju ścianek 
i belek wystających poza obrys budynku (Fot. 4), a także 
daszków i innych elementów stalowych (Fot. 5). Możliwe 
jest również „doklejenie” balkonu do istniejącego budyn-
ku. Niedawno rodzina produktów Schöck rozszerzona 
została o łączniki Alphadock® (Fot. 6), które umożliwiają 

Rys.3. Balkon – liniowy mostek cieplny. Zwiększona ucieczka cie-
pła dla połączenia monolitycznego, płyta balkonowa obustronnie 
ocieplona.

Rys.4. Attyka – liniowy mostek cieplny. Zwiększona ucieczka ciepła 
dla połączenia monolitycznego, attyka obustronnie ocieplona.

Fot.1. Zagrzybienie na powierzchni wewnętrznej ściany w miejscu 
obniżonej temperatury spowodowanej zwiększoną intensywno-
ścią ucieczki ciepła przez monolityczne połączenie stropu z płytą 
balkonu
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poziome odcięcie słupów i ścian żelbetowych od płyty 
fundamentowej lub od stropu. Każdy łącznik jest wyko-
nany z materiałów, które gwarantują osiągnięcie najlep-
szych parametrów cieplnych przy zachowaniu wyma-
ganej nośności i niezawodności połączenia. W ramach 
każdego typu łącznika istnieje wiele poziomów nośności, 
wysokości oraz możliwości zakotwienia – co ułatwia do-
bór łącznika do konkretnego problemu. Konstruktorzy 
z działu technicznego oraz Inżynierowie Produktu firmy 
Schöck podpowiedzą też jakie ewentualne zmiany można 
wprowadzić w projekcie, aby znaleźć optymalne rozwią-
zanie pod względem użytkowym oraz kosztowym.

Rys.5. „Zimny balkon” świadczy o zminimalizowaniu ucieczki ciepła 
przez liniowy mostek cieplny - balkonowy łącznik Schock Isokorb® 
oprócz bardzo dobrych parametrów termicznych zapewnia pełną 
nośność połącznia.

Fot.2. Schöck Isokorb® T typ KL - najczęściej stosowny łącznik 
termiczny

Fot.3. Schöck Isokorb® T typ A do odcięcia termicznego attyk 
i balustrad żelbetowych

Rys.6. Zastosowanie łącznika Schock Isokorb® do oddzielenia 
termicznego attyki od konstrukcji budynku minimalizuje wpływ 
liniowego mostka cieplnego w miejscu bardzo narażonym na 
zwiększoną intensywność ucieczki ciepła z wnętrza budynku.

SCHÖCK ISOKORB®

I SCHÖCK ALPHADOCK®

CZY TO SIĘ OPŁACA?
Wracamy do pytania postawionego w tytule artykułu. Czy 
zastosowanie nośnych elementów oddzielenia termiczne-
go firmy Schöck się opłaca? Czy w ogóle zawracać sobie 
głowę rozwiązywaniem problemu mostków cieplnych? 
Oczywiście każdy budujący własny dom powinien sobie 
odpowiedzieć na to pytanie sam, kierując się swoimi kryte-
riami oceny przedstawionego problemu. Biorąc jednak pod 
uwagę fakt, że najczęściej budujemy dom tylko raz w życiu, 
zwłaszcza ten wymarzony, chcielibyśmy, aby dom ten słu-
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Jeśli zastosujesz nośne elementy izolacyjne: 

• zminimalizujesz wpływ mostków cieplnych powodowanych 
przez balkony, attyki, balustrady itp., oszczędzając wydatki 
poniesione na dogrzewanie pomieszczeń;

• zlikwidujesz tzw. efekt zimnej ściany;

• zapobiegniesz obniżeniu się temperatury na wewnętrznej 
powierzchni przegród budowlanych powodującej 
wykraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu;

• zapobiegniesz powstawaniu zagrzybienia, odpadaniu tynku 
na powierzchni wewnętrznej przegród budowlanych, a także 
zawilgoceniu elementów konstrukcyjnych wewnątrz tych 
przegród;

• zmniejszysz ilość robót budowlanych oraz zużytych 
materiałów, co wraz z racjonalnym zaprojektowaniem 
elementów już na etapie projektowym, pozwali na 
zbilansowanie kosztów zastosowania łączników 
termicznych;

• rezygnując z niepotrzebnego już ocieplenia wokół 
zewnętrznych elementów (i wylewek w przypadku 
balkonów), uzyskasz elementy cienkie i smukłe, co jest 
efektem oczekiwanym często przez architektów.

Fot.4. Schöck Isokorb® typ W do wszelkiego rodzaju ścianek 
wspornikowych i podpartych

Fot.5. Schöck Isokorb® T typ SK do balkonów, daszków, schodów i 
innych elementów stalowych

Fot.6. Schöck Alphadock® służy do odcięcia termicznego kon-
strukcyjnych żelbetowych ścian i słupów. W zależności od sytuacji 
łącznik może być umieszczony na dole lub górze oddzielanego 
elementu.

żył nam jak najdłużej bez napraw i remontów. Remonty dla 
wszystkich są wydarzeniem nerwowym, wprowadzającym 
chaos w poukładanym codziennym życiu, a szczególnie te 
nieplanowane. Nie są też obojętne dla domowego budżetu. 
Tak więc niewielki wysiłek poświęcony znalezieniu odpo-
wiedniego rozwiązania problemu mostków cieplnych na 
etapie projektowym uchroni nas od późniejszych nerwów 
spowodowanych niechcianym remontem. Zwłaszcza, że 
w wielu przypadkach remont nie zlikwiduje problemu, 
a jedynie jego skutki – do następnego remontu.  Oczywi-
ście nośne łączniki izolacyjne firmy Schöck są elementem 
dodatkowym w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, jed-
nak w obecnych czasach, gdy cena robocizny ciągle rośnie, 
przemyślane zastosowanie łączników izolacyjnych nie 
musi wcale wiązać się ze wzrostem kosztów budowy, a co 
najważniejsze, stosując łączniki termiczne, nie trzeba już 
później wykonywać ocieplenia wokół elementów oddzie-
lonych termicznie. Dodatkowo, w przypadku balkonów, 
oprócz rezygnacji z izolacji termicznej tradycyjnie klejonej 
wokół płyty balkonowej, można zrezygnować z wylewki 
betonowej. Łączniki firmy Schöck są gotowe do montażu, 
nie wymagają dokładania dodatkowych elementów a je-
dynie odpowiedniego wykształtowania zbrojenia w ele-
mentach łączonych (np. balkon-strop). Budowa łączników 
jest przemyślana tak, żeby ich montaż był prosty i szybki. 
W związku z powyższym koszt zakupu i montażu łączników 
równoważony jest przez rezygnację z wykonywania niepo-
trzebnych warstw (koszt materiałów, robocizna, dłuższy 
czas użytkowania rusztowania). Co więcej, ograniczając 
wpływ mostków cieplnych, zmniejszamy koszty ogrzewa-
nia pomieszczeń – nie podgrzewamy już balkonów czy in-
nych elementów zewnętrznych tworzących mostki cieplne 
– ciepło zostaje w pomieszczeniu dłużej.
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Kominy dymowe i spalinowe  w domu powininny zostać dostosowane do konstrukcji budynku i do 
rodzaju urządzeń, które maja obsługiwać. Ważne jest także, aby został prawidłowo przeprowadzony 
przez każdą warstwę dachu. Ze szczególna starannością należy murować komin dymowy ( np od 
kominka) ze wzgledu na wysoką temperaturę spalin i dużą ilość sadzy, która pozostaje na ścianach 
przewodu kominowego, tworząc niebezpieczeństwo ich zapalenia się Pominięcie jakiegokolwiek 
etapu może skutkować przeciekaniem komina lub przedostawaniem się trujących spalin do wnętrza 
domu! Jakie błędypopełniamy najczęściej?

DLACZEGO KOMIN PRZECIEKA?
ZAPOBIEGNIJ BŁĘDOM POPEŁNIANYM 
W TRAKCIE BUDOWY

KOMIN MUROWANY
Wznieś komin z pełnych cegieł klasy przynajmniej K15. 
Do jego obudowy warto użyć klinkierowych cegieł. Ze 
względu na ich wysoką cenę, 
część osób decyduje się na tań-
sze cegły – szczelinowe bądź 
perforowane. Jeszcze innym 
razem wybierane są cegły „dziu-
rawki”. To głównie przez nie po-
jawiają się problemy, zwłaszcza 
gdy nie przyłożymy się do sta-
rannego wymurowania komina.
Jeśli korzystasz z tańszych ce-
gieł, przykryj je warstwą mu-
rarskiej zaprawy. Spoiny dolnej warstwy muszą zakrywać 
cegły w warstwie górnej. Zaprawa musi dobrze zakrywać 
spoiny. W przeciwnym razie woda, np. podczas ulewy, 
może spływać w dół otworami,jeśli będą nieszczelne. Jak 
to się skończy? Woda wypłucze sadzę, pojawi się ciecz 
z odczynem kwaśnym a mur zostanie zniszczony.

KOMINY SYSTEMOWE
Komin systemowy to coraz częściej wybierane rozwiąza-
nie, jednak również nastręczające wielu kłopotów, wyni-
kających z nieprzemyślanych decyzji i błędnego montażu.
Do tego typu kominów zazwyczaj załączone są instrukcje 
montażu razem z szablonami i rysunkami. Bardzo istotne 
jest, aby podążać za instrukcją krok po kroku. Jeżeli po-
miniesz choć jeden etap montażu komina systemowego, 
będziesz mieć problem nie tyl-
ko z jego dalszym składaniem, 
ale i z późniejszymi awariami – 
w tym właśnie z przeciekaniem!
Warto korzystać z instrukcji 
choćby po to , by nie popełniać 
tak oczywistych błędów, jak 
zamontowanie stalowych rur 
komorowych na odwrót. Muszą 

być ułożone tak, aby spływające z nich skropliny nie wy-
dostały się na zewnątrz. 
Kominy systemowe muszą mieć prawidłowo połączone 

zarówno same rury, jak i cera-
miczne elementy. Najlepiej jest 
do tego stosować silikon, który 
odporny będzie na wysoką tem-
peraturę. Jego brak może także 
może poskutkować nieszczel-
nością połączenia/

NIEODPOWIEDNI 
PRZEKRÓJ KOMINA
Częstą przyczyną przeciekania 

komina jest jego za mały lub za duży przekrój. Wówczas 
w przewodzie kominowym może osadzić się więcej sadzy, 
niż zazwyczaj. Czym to grozi? Otóż, komin może się zapa-
lić i rozszczelnić. Wyciek może pojawić się również w ko-
minie, do którego przyłączone są kominki. Ważne więc, 
aby komin został wyposażony w odkraplacz z odpływem 
prosto do kanalizacji!

KOMIN KONTRA DACH
Ważne, by dobrze uszczelnić przejście komina przez każ-
dą warstwę dachu. Nie można jednak wiązać komina z da-
chem zbyt sztywno. W każdej konstrukcji musi być trochę 
luzu, by pozwolić na tzw. mikroruchy (gdy wieje wiatr, 
spadnie śnieg itp.). W przeciwnym razie, uszczelnienie 
może pęknąć. 

OBRÓBKA
BLACHARSKA
Jeżeli uszczelnienie wokół 
komina będzie niepoprawne 
i mało trwałe, woda będzie do-
stawać się do warstw dachu, 
a później będzie ściekała po 
poddaszu (a dokładniej po jego 

 D O B R A  R A D A

Częstym powodem przeciekania komina jest 
źle dobrany wkład do pieca, który powinien być 
dostosowany do rodzaju paliwa oraz temperatury 
spalin. Należy o tym pamiętać, szczególnie w przypadku 
późniejszych prac remontowych, kiedy podłącza się 
nowy kocioł do starego komina. Z pewnością warto 
wyposażyć swój komin w kwasoodporny wkład i odpływ 
do skroplin do kanalizacji (przez syfon), ewentualnie 
odpowiedniego pojemnika.

 D O B R A  R A D A

 System kominowy dopasowujemy do urządzenia 
grzewczego, nigdy na odwrót! Wszystkie urządzenia 
grzewcze, tj.: piece i kotły na paliwo stałe, kotły z 
zamkniętą komorą spalania, jak i zwykłe kotły gazowe 
lub olejowe różnią się konstrukcją. Właśnie te różnice 
wpływają na rodzaj systemu odprowadzania spalin, jaki 
należy zastosować.
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ścianach). Warto więc zwrócić uwagę na to, by warstwa 
wstępnego krycia była dobrze połączona z kominem fo-
lią lub papą (przykleisz ją lepikiem). Wokół komina należy 
wykonać zatem szereg obróbek uszczelniających, wy-
prowadzonych na ok. 15-20 cm z każdej strony komina. 
Na tyle może być to nawet 30 cm. Całość musi zostać 
dokładnie uszczelniona za pomocą silikonu albo innego 
szczeliwa dekarskiego.
Zadbaj o to, by poziomy fragment obróbki (ten wsunięty 
pod pokrycie) nie był za krótki – zwłaszcza od strony ka-
lenicy. Dlaczego? Otóż, w czasie wielkich opadów i ulew, 

woda może się spiętrzyć za kominem. Wówczas powsta-
nie tzw. „efekt fali” i woda wedrze się pod pokrycie. Z kolei 
zimą za kominem może zalec śnieg, a to również nie wró-
ży dobrze jego szczelności. Warto więc wykonać prze-
ciwspadek, tzw. kozubek –  trójkątny element, po którym 
woda spłynie na boki.

Jak widzisz, istnieje wiele powodów, przez które komin 
może przeciekać. Najważniejsze, aby podczas budowy 
o nich pamiętać!
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Przemysłowe wytwarzanie więźby dachowej, pod dachem i z zastosowaniem specjalistycznych 
maszyn, stało się bardzo popularne. Podobnie jak okna i drzwi, tak i więźbę można wykonać 
w fabryce i po prostu gotową przywieźć na budowę.   

GOTOWA WIĘŹBA Z FABRYKI 
SZYBKO I OSZCZĘDNIE

IDEA PRZEMYSŁOWEGO 
WYKONYWANIA KONSTRUKCJI 
CIESIELSKICH
Globalnym cywilizacyjnym procesem, jaki zachodzi na ca-
łym świecie jest zmniejszanie się zakresu produktów wy-
konywanych rzemieślniczo przez zastępowanie ich pro-
duktami przemysłowymi. Ta ewolucja zachodzi również 
w budownictwie. Na przykład zanikającym zjawiskiem jest 
powszechne przed laty wykonywanie pustaków na budo-
wie. Dziś są one wyrobem przemysłowym przywożonym 
z fabryki.  Ta ewolucja nie omija również więźby dachowej. 
W takich krajach jak Francja, Dania czy Wielka Brytania 
wykonywanie drewnianej konstrukcji dachu ręcznymi 
narzędziami na placu budowy niemal już nie występuje. 
Więźba, podobnie jak okna czy drzwi przyjeżdża z fabryki 
i jest szybko montowana na budynku.

PŁYTKA KOLCZASTA 
ŁĄCZNIK PREFABRYKOWANYCH 
KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Aby móc wykonywać więźby w fabryce potrzebne są spe-
cjalistyczne technologie. Najbardziej popularna z nich 
opiera się na zastosowaniu płytki kolczastej. Jest to blacha 
z wytłoczonymi z jednej strony kolcami. Po ich wtłoczeniu 
w zetknięte ze sobą elementy tarcicy, powstaje stabilne 
połączenie o bardzo dużej wytrzymałości. Takie spraso-
wanie wykonuje się na specjalistycznych stanowiskach 
przy sile nacisku kilkudziesięciu ton. Nie jest możliwe wbi-
janie płytek kolczastych młotkiem.
Tak wyprodukowana więźba na dom składa się z elemen-
tów – wiązarów. Ich komplet jest dostarczony w ustalo-
nym terminie na budowę i tutaj szybko montowane w ca-
łość. Trwa to zwykle 1-2 dni.

Plac załadowczy przed fabryką prefabrykowanych wiązarów MARTIN Francja. Dziennie wykonuje się tutaj 20 kompletnych gotowych więźb
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ZALETY PRZEMYSŁOWEGO 
WYKONYWANIA WIĘŹBY
Przemysłowe wykonywanie więźby, podobnie jak innych 
komponentów budynku np. okien ma szereg zalet:
1. Więźba jest produkowana w oparciu o bardzo 
 dokładny projekt. 
Każdy element, każde połączenie w konstrukcji nie zosta-
wia się uznaniu mniej lub więcej profesjonalnemu cieśli 
ale opiera się na bardzo precyzyjnej dokumentacji warsz-
tatowej. Może być ona automatycznie przesłana w formie 
plików do sterowania maszyn.

2. Właściwy materiał 
 suszona i klasyfikowana tarcica.
Tak jak wszyscy producenci przemysłowi, wytwórcy 
więźby opierają się na stałych sprawdzonych dostawcach 
surowca. Jest to, zgodnie z polskimi normami tarcica, któ-
re była wysuszona, najlepiej termicznie (komorowo).
Musi być ona poddana klasyfikacji pod względem wytrzy-
małościowym i, w oparciu o wynik badania, zaliczona do 
jednej z klas „C” (zwykle „C-24).

Hala prasowania w polskim zakładzie wiązarów
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3. Odpowiedzialność za produkt. 
 Gwarancja z fabryki.
W przeciwieństwie do powszechnego zlecania wykony-
wania więźby cieślom jest tu jasno określone, kto ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne wady. Wynika to z fak-
tu, że projektantem, tartakiem, dostawcą okuć oraz cieślą 
jest jedna i ta sama firma. Nie występuje więc powszechne 
przerzucanie odpowiedzialności z jednej osoby na drugą. 

4. Kompleksowa dostawa. Inwestor nie musi się 
 o nic martwić.
Producent wiązarów zapewnia wszystkie elementy po-
trzebne do wykonania więźby. Inwestor nie musi zała-
twiać drewna, jego transportu, jeździć do hurtowni po 
okucia czy impregnat. Nie ma problemu z nadmiarem 
drewna, które zostaje po wykonaniu więźby.

5. Z góry znany dokładny koszt.
Ponieważ dostawa więźby obejmuje wszystkie elementy, 
ostateczny jej koszt nie jest lepszym czy gorszym szacun-
kiem przyszłych kosztów (tarcica, transport, łączniki, im-
pregnacja, montaż) lecz jest z góry znany.

6. Eliminacja ryzyka kradzieży tarcicy z placu budowy.
Ponieważ gotowa więźba jest dostarczana na plac budo-
wy i od razu montowana, eliminuje się ryzyko kradzieży 
drewna z placu budowy. 

7. Szybki montaż.
Montaż więźby z gotowych elementów trwa z reguły 1-2 
dni. Wystarczy krótki okres dobrej pogody. Taką więźbę, 
która zwykle stanowi też konstrukcję stropową można 
bez problemów montować w czasie mrozów.

Magazyn materiału na więźbę w fabryce prefabrykowanych wiązarów
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8.  Przemysłowe wykonane elementy gwarantują  
 równe połacie dachowe.
Elementy gotowej więźby wykonuje się w oparciu o pre-
cyzyjną dokumentację warsztatową i na specjalistycznych 
maszynach. Dzięki temu mają one bardzo dokładne wy-
miary, przez co tworzą idealnie równe połacie dachowe.

Montaż prefabrykowanych wiązarów z reguły trwa 1 dzień

Fabryczne wykonanie wiązarów gwarantuje dokładne wymiary a przez to powstają równe połacie dachowe 
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Nowoczesne kotły na pelet wyróżniają się przede wszystkim tym, że są energooszczędne 
i ekologiczne, ponieważ korzystają z paliwa odnawialnego. Współpracują i z kaloryferami ściennymi, 
i z ogrzewaniem podłogowym. Większość kotłów na pelet to urządzenia jednofunkcyjne – zasilają 
tylko instalację grzewczą. By mogły przygotowywać wodę do mycia, trzeba do nich dokupić zasobnik 
c.w.u. Rzadkością są kotły z wbudowanym zasobnikiem.  

KOTŁY NA PELET
CHARAKTERYSTYKA 
NOWOCZESNEGO SYSTEMU 
OGRZEWANIA DOMU

CO TO JEST PELET?
Pelet stanowi źródło ciepła, które służy do ogrzewania 
budynków i wody. Pelet – biomasa – to nic innego jak gra-
nulat z trocin, wiórów i zrębków drzewnych, które zostały 
sprasowane pod bardzo wysokim ciśnieniem. Ten zabieg 
sprawił, że w stosunkowo niewielkiej objętości skumulo-
wała się duża ilość substancji, z której w wyniku spalenia 
uwalnia się ciepło. Jest zatem bardzo efektywny energe-
tycznie. Ponadto, kotły na pelet posiadają też wysoką kla-
sę energetyczną A+, ale też A++. Do tego charakteryzują 
się też dość niską emisją spalin. Dym jest praktycznie nie 
do zauważenia, a przy okazji 
zawiera też o wiele mniej za-
nieczyszczeń niż piec węglowy. 
Nowoczesne kotły spełniają 
wysokie wymagania energe-
tyczno-emisyjne najwyższej 
klasy 5 i coraz więcej otrzymuje 
europejski certyfikat Ecodesi-
gn. Właśnie dlatego coraz wię-
cej osób decyduje się na kocioł 
na pelet. 

DLA KOGO?
Montaż kotła na pelet powinny wziąć pod uwagę osoby, 
które mają nie możliwości dostępu do przyłącza gazu ziem-
nego, a ze względu na koszty, chcą ogrzewać dom paliwami 
stałymi i szukają innego rozwiązania niż węgiel kamienny. 
Uzyskanie niskich wskaźników emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery i wysokiej efektywności energetycznej jest nieco 
łatwiejsze w przypadku spalania peletu niż węgla. 
Piec na pelet to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie 
chcą się zajmować rozpalaniem ani dokładaniem drewna. 
Jednorazowy zasyp paliwa umożliwia działanie pieca od 

30 godzin do 5 dni (w zależno-
ści od zapotrzebowania na moc 
pieca i wielkości zasobnika na 
paliwo), a nad procesem spala-
nia czuwa elektronika.

KOSZT
Około 8 tys. zł. to kwota za naj-
prostsze modele o mocy ciepl-
nej rzędu 10 kW – dobrej do 
ogrzewania niewielkich domów 

 D O B R A  R A D A

Rozważ piec na pelet, ponieważ ma wiele zalet: 

• prosta i bardzo wygodna obsługa;

• niemal w pełni zautomatyzowane działanie;

• łatwa regulacja mocy – bez wpływu na sprawność;

• łatwiejsze utrzymanie czystości – załadunkowi 
paliwa nie towarzyszy wznoszenie się czarnego pyłu 
pokrywającego wszystko dookoła;

• ekologia – pelet to odnawialne źródło energii.
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(do 100 m2). Im większa moc tym wyższa cena kotła, 
choć warto zauważyć, że nie rośnie ona wprost propor-
cjonalnie. Naprawdę nowoczesny kocioł na pelet, wypo-
sażony w nowinki techniczne, związane głównie z ukła-
dem automatycznego sterowania, kosztuje powyżej 10 
tys. złotych.
Na pewno przydatną okaże się informacja, że przy wy-
mianie starego źródła energii na nowoczesny kocioł na 
pelet, możesz liczyć na wsparcie finansowe na podsta-
wie programów gminnych lub ogólnokrajowych.

OBSŁUGA PIECA
Kotły na pelet są proste w obsłudze. Wyposażone są 
w duże zasobniki peletu, które podajnik automatyczny 
przenosi bezpośrednio do palnika. Pełen zasobnik, za-
leżnie od ładowności, może wystarczyć bowiem nawet 
na 10-20 dni pracy kotła. Każdy nowoczesny kocioł 
posiada moduł sterowania z wyświetlaczem, w którym 
należy wybrać właściwy tryb pracy i zaprogramować od-
powiednie nastawy. Czujniki temperatury i programator 
pogodowy pozwalają dostosować sposób pracy kotła do 
warunków pogodowych i wymagań domowników.
W kotłach na pelet powstaje bardzo mało popiołu, a więc 
można opróżniać tylko raz w miesiącu. Popiół drzewny 
nie jest tak uciążliwy, jak węglowy. Ma on postać lekkie-

go, jasnego pyłu, który można wykorzystać jako… nawóz 
w ogrodzie! W kotłowni łatwo jest więc zachować czy-
stość, o czym już wspominaliśmy na początku artykułu.
Nowoczesne kotły na pelet działają cicho – od czasu do 
czasu słychać jedynie delikatny turkot turkot podajnika. 
Współczesne piece są bezpieczne. Producenci stosują 
dziś rozwiązania uniemożliwiające powstanie pożaru, na 
przykład zapobiegające zapaleniu się peletu od cofają-
cego się płomienia palnika.

INTELIGENTNY PIEC
Nowoczesny kocioł na pelet można włączyć do systemu 
projektu domu inteligentnego. Sterownik z wyświetla-
czem to już standard. Urządzenie z programatorem cza-
sowym można odpowiednio nastawić na poszczególne 
dni, a kotłem wyposażonym w moduł internetowy stero-
wać zdalnie, przy użyciu smartfona.
Kotły mają czujniki potrzebne do optymalizacji pracy, 
ale mogą mieć również dodatkowe czujniki, poprawia-
jące komfort użytkowników – na przykład czujnik ilości 
paliwa w zasobniku, powiadamiający o konieczności za-
mówienia peletu. Podsumowując, kocioł na pelet stanie 
się nie tylko ekologicznym rozwiązaniem ogrzewania 
w domu, ale też… bardzo ekonomicznym!
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Domy jednorodzinne z wbudowaną pompą ciepła są dziś bardzo popularnym rozwiązaniem dla rodzin. 
Wyjaśniamy, w jakiej sytuacji warto będzie wybudować właśnie taki dom, posiadający pompę ciepła.

DOM Z POMPĄ CIEPŁA
CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ?

Od pewnego czasu powstaje coraz więcej domów jedno-
rodzinnych o powierzchni około 150 m2. To średnie wy-
miary domu, na jaki decyduje się wiele polskich rodzin. 
Z tego względu, omówimy instalację pompy ciepła oraz 
jej opłacalność na przykładzie domu o takiej właśnie po-
wierzchni.

DLACZEGO NIE GAZ?
Z instalacją kotła gazowego wiążą się dość wysokie kosz-
ty. Związane jest to z koniecznością wybudowania m.in.:
• komina,
• obróbek dachowych,
• instalacji gazowej,
• przyłącza gazu.
Często za tę samą cenę moż-
na zainstalować pompę ciepła. 
W niedużych domach częstym 
problemem jest brak miejsca 
na kotłownię. Na kocioł i opał 
trzeba poświęcić przecież co 
najmniej kilka metrów kwadratowych powierzchni domu, 
a to generuje dodatkowe koszty. Kolejnym problemem 
jest duża moc grzewcza kotłów na paliwa stałe, wynikają-
ca z ograniczeń technologicznych. Warto pamiętać o tym, 
że przewymiarowany kocioł nie uzyskuje najwyższej moż-
liwej sprawności, przez co ogrzewanie nim przestaje być 
ekonomiczne.

ZALETY DOMU Z INSTALACJĄ POMPY 
CIEPŁA
Dom z instalacją pompy ciepła to zarówno niskie koszty 
eksploatacyjne, jak i niższe koszty inwestycyjne. Udowad-
niają to chociażby symulacje rocznych kosztów c.o. i przy-
gotowania c.w.u. dla budynków jednorodzinnych o po-
wierzchni 150 m2, wykonane zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi. Sam koszt inwestycji w pompę 
ciepła jest zbliżony do kosztów łącznych zakupu i montażu 
kotła gazowego, komina, instalacji i przyłącza gazowego 
oraz dodatkowych urządzeń chłodzących.
Pompy ciepła pobierają ok. 75 % wymaganej energii z oto-
czenia.
Zupełnie bezpłatnie, wykorzystując jedynie promienio-
wanie słoneczne. Z sieci energetycznej pochodzi pozo-

stałe 25 % całkowitej energii, która jest konieczna do 
zasilenia pompy ciepła. Czyli, to rozwiązanie pozwala 3-4 
krotnie zwiększyć uzysk z energii pobranej z sieci, to zna-
czy, w 75% uniezależnić się od kopalnych nośników ener-
gii i tym samym przysłużyć się naszej planecie!
Jeżeli postawisz na pompę ciepła wysokiej jakości, praw-
dopodobnie nie będzie ona wymagała przeglądów. Oczy-
wiście, warto robić to regularnie. Chociażby po to, aby 
pompa ciepła pracowała przez długi czas w tej samej 
wydajności. Przy okazji, żywotność pompy ciepła moż-

na porównać do kotła grzew-
czego, a więc może ona dzia-
łać przez przynajmniej 20 lat, 
choć na rynku dostępne są już 
urządzenia, które działają dłu-
żej – nawet 25 lat! Oczywiście, 
w każdej chwili można wymie-
nić pompę w domu na nowszą 
i bardziej ekonomiczną.
Pamiętaj, że domy z pompą cie-

pła są domami energooszczędnymi, niezależnie od tego, 
na jaki rodzaj budynku się zdecydujesz. Możesz więc za-
inwestować w dom parterowy z pompą ciepła, ale także 
w dom z poddaszem użytkowym lub budynek piętrowy. 
Warto zdecydować się na taki projekt domu, jeżeli chcesz 
w przyszłości zaoszczędzić na ogrzewaniu oraz zapewnić 
swojej rodzinie naprawdę wysoki komfort i niskie koszty 
korzystania z takiego domu.

 D O B R A  R A D A

Przemyśl instalację pompy ciepła ze wzglądu na jej zalety: 

• stosunkowo niewysoka cena

• nieduże koszty użytkowania

• ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie

• długa żywotność urządzenia.
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POMPA CIEPŁA I FOTOWOLTAIKA
IDEALNE POŁĄCZENIE

Wielu ludzi zastanawia się, jak to jest możliwe, żeby połączyć ze sobą dwa odnawialne źródła energii w 
jedną instalację. Czy taka współpraca jest opłacalna, a przede wszystkim w ogóle możliwa? Oczywiście, 
że tak! Wyjaśnimy, dlaczego warto zestawić pompę ciepła z fotowoltaiką i jakie płyną z tego korzyści. 

EKO WSPÓŁPRACA
Współczesne projekty domów 
skupiają się wokół odnawialnych 
źródeł energii jako alternatywne-
go sposobu odgrzewania domu –
np. pomp ciepła czy fotowoltaiki. 
Inwestorzy stale rozwijają wiedzę 
na ten temat. Wiadomo jednak, 
że pompa ciepła to urządzenie, 
które zużywa energię elektrycz-
ną w zdecydowanie większej ilo-
ści niż kocioł na paliwo stałe czy 
gazowe. Warto będzie więc uzu-
pełnić układ właśnie o fotowoltaiczną instalację! Dzięki 
temu, do domu jednorodzinnego można dostarczyć dar-
mową energię!
UWAGA! Pompy ciepła korzystają w 75% z odnawialnych 
źródeł energii, ale sprężarka pompy, aby działać, potrze-
buje aż 20-25% energii elektrycznej! Może jednak taką 
energię będzie można czerpać  z paneli fotowoltaicznych. 
Właśnie dlatego warto połączyć te źródła energii odna-
wialnej!

JAK TO DZIAŁA?
Warto już na wstępie zaznaczyć, że sprawne działanie po-
łączenia może zagwarantować używanie urządzeń tego 
samego producenta. Wówczas łatwiej je dopasować do 
siebie parametrami. Promienie słońca, jakie będą padać 
na panele fotowoltaiczne, zamienią energię ze słońca na 
prąd elektryczny stały. Ten z kolei, przy pomocy falowni-
ka, zmieni się w prąd przemienny, czyli taki, jak ten, który 
płynie gniazdkach. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie 
współpracować z pompą ciepła tego samego producenta, 
może zostać wyposażona w moduł komunikacyjny dla obu 
urządzeń. Właśnie z jego pomocą układ będzie pracował 
bardziej wydajnie – wykorzystując maksymalną ilość elek-
trycznej energii.

MAGAZYNOWANIE ENERGII
Jeżeli chcesz magazynować energię elektryczną, możesz 
to robić w akumulatorach – w czystej postaci. Jest to na 
dzień dzisiejszy rozwiązanie drogie i rzadko stosowane. 
Możesz także magazynować tą energię w zbiorniku wody 

– w formie energii cieplnej. 
Kiedy chcesz wytworzyć cie-
pło, możesz w  tym celu użyć 
grzałki elektrycznej, w zbior-
niku pompy ciepła – dzięki 
temu, będziesz mógł sku-
tecznie wykorzystywać bie-
żącą energię, produkowaną 
w instalacji fotowoltaicznej. 
W  tym celu, należy zużywanie 
ciepłej wody zaplanować tak, 
by zbiornik jak najszybciej był 
z niej opróżniony. Wówczas, 

w słoneczne dni, woda nie będzie musiała być dodatkowo 
dogrzewana i pozwoli na wykorzystanie darmowej energii 
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, bez konieczności 
oddawania jej nadmiaru do sieci energetycznej.

NIEKWESTIONOWANE KORZYŚCI
Warto podsumować korzyści, jakie można osiągnąć po-
przez połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła. Do naj-
ważniejszych zalet posiadania takiego połączenia zaliczyć 
można:

• zmniejszenie się kosztów ogrzewania, przygotowywa-
nia ciepłej wody czy chłodzenia domu (nawet do poni-
żej 20 zł / miesiąc),

• obojętność w stosunku do cen energii elektrycznej na 
najbliższe lata,

• zwiększony komfort życia wszystkich domowników,
• brak kosztów, jakie związane są z inwestycją w komin, 

magazyn na opał bądź kotłownię,
• finansowy wzrost wartości inwestycyjnej posiadanego 

projektu domu,
• kompleksowe obsługiwanie systemu, dzięki odpowied-

niemu sterownikowi bądź aplikacji na telefony i tablety,
• możliwość odsprzedawania nadmiaru energii elek-

trycznej.

 D O B R A  R A D A

Możesz zwiększyć zużycie energii wytwarzanej przez 
panele fotowoltaiczne! 

• Spróbuj zwiększyć zużycie energii w okresie, kiedy 
świeci najwięcej słońca, poprzez zaprogramowanie 
czasowe urządzeń elektrycznych w domu (np. pralki). 
Oczywiście, muszą to być urządzenia, jakie mogą 
pracować bez obecności człowieka.

• Posiadasz pompę ciepła? Wówczas możesz wykorzystać 
funkcję chłodzenia pokojów podczas lata. W ten sposób 
na pewno znacznie bardziej wykorzystasz energię, jaką 
wytwarzają panele fotowoltaiczne współpracujące 
z pompą ciepła.
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• STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

• ŚCIANY DZIAŁOWE

• POSADZKI NA GRUNCIE I STROPACH 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
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JAKIE PRACE
CZEKAJĄ CIĘ  
NA TYM ETAPIE? 

Dom w stanie surowym to taki, który jest już posado-
wiony na fundamentach, ma wykonane piwnice, stro-
py, ściany oraz dach. To moment, kiedy wszelkie prace 
nad elementami konstrukcyjnymi są już ukończone. 
Nadchodzi czas na montaż drwi i okien, wznosi się 
ściany działowe by oddzielić poszczególne pomiesz-
czenia oraz wykonuje tak zwane wylewki – w celu 
przygotowania odpowiedniego podłoża pod warstwy 
podłogowe.

Warto zauważyć, że przepisy prawne nie znają takich po-
jęć jak stan surowy otwarty czy zamknięty. Ich oficjalna 
definicja nie istnieje, tym samym są to pojęcia umowne. 
A skoro umowne – nie zapomnij o dokładnym opisaniu 
ich w umowie, jaką zawrzesz z firmą wykonawczą. Musisz 
ustalić na piśmie, jaki jest zakres robót obejmujący dany 
etap budowy. Mówiąc prościej – zatroszcz się, aby wyko-
nawca wiedział czego dokładnie od niego oczekujesz i za-
wrzyj to w waszej umowie. 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
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Coraz bardziej restrykcyjne przepisy oraz rosnące koszty energii powodują, że izolacyjność cieplna 
drzwi zewnętrznych dla budujących nowe i remontujących stare  domy ma pierwszorzędne znaczenie. 
Ale dla inwestorów istotne są też  zabezpieczenia przeciwwłamaniowe oraz atrakcyjne, dopasowane 
do elewacji wzornictwo. Poza właściwym wyborem drzwi, równie ważny jest ich prawidłowy montaż.

DRZWI ZEWNĘTRZNE  
JAK DOBRZE WYBRAĆ  
I ZAMONTOWAĆ  

Najważniejsze jest, aby odpowiednio dobrać drzwi do ro-
dzaju budynku. Na rynku istnieje spory wybór drzwi za-
równo do domów pasywnych, energooszczędnych, jak i do 
budynków technicznych. Kierując się podawanym przez 
producentów współczynnikiem izolacyjności cieplnej, po-
winniśmy jednak zachować dużą ostrożność, gdyż jest to 
szerokie pole do nadużyć i często zdarza się, że podawane 
wartości nie odpowiadają rzeczywistości. Dlatego najle-
piej wybrać drzwi od renomowanego producenta. Warto 
też przyjrzeć się ich konstrukcji.

OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO 
Z PRZEKŁADKAMI 
Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na budowę 
płyty drzwiowej i ościeżnicy. Dobre drzwi to takie, w któ-
rych zarówno zewnętrzna blacha płyty drzwiowej, jak 

i ościeżnicy są oddzielone termicznie od ich wewnętrz-
nych części. Ważne też jest, by to oddzielenie zachowane 
było na całej powierzchni elementu oraz aby było możliwie 
szerokie. Oddzielenie powłoki zewnętrznej od wewnętrz-
nej rzędu 2-3 mm trudno nazwać przekładką termiczną. 
Szczególnie istotna jest budowa ościeżnicy. Ościeżni-
ca stalowa bez przekładek termicznych nigdy nie za-
pewni nam dobrej termoizolacji, a jedynie przysporzy 
kłopotów. Zimą będzie przemarzać i od środka budynku 
może na niej osadzać się szron. Najefektywniejsze są alu-
miniowe ościeżnice z przegrodą termiczną wypełnioną 
pianką poliuretanową. 
Pamiętajmy też, aby unikać drzwi, gdzie częścią konstruk-
cji płyty drzwiowej jest stalowa kratownica, która mając 
zapewniać antywłamaniowość, radykalnie obniża izola-
cyjność termiczną.
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PRÓG TERMICZNIE ODDZIELONY
Równie ważna jak budowa skrzydła drzwiowego i oścież-
nicy jest konstrukcja progu. Po ościeżnicy to zwykle dru-
gi słaby punkt drzwi. Aby nie generować strat ciepła, 
próg także powinien mieć przekładkę termiczną lub taką 
konstrukcję, która zapewni termiczne oddzielenie po-
wierzchni zewnętrznej od wewnętrznej. Niezwykle waż-
ne bowiem jest, aby to oddzielenie było nieprzerwane na 
całym obwodzie drzwi, łącznie z progiem. 

DRZWI DO DOMÓW PASYWNYCH 
Przełomem na rynku są drzwi o współczynniku przenika-
nia ciepła osiągającym U

D
 nawet 0,47 W/(m2K) – to pra-

wie dwukrotnie przekracza poziom wymagań stawianych 
drzwiom w domach pasywnych Taki efekt można uzyskać 
dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
i materiałów oraz unikatowej konstrukcji. Przykładem 
mogą być drzwi z aluminiową płytą drzwiową o grubości 
100 mm, wypełnioną twardą pianką poliuretanową i wy-
posażoną w wewnętrzny profil skrzydła wykonany z kom-
pozytu na bazie karbonu i włókna szklanego. Istotnym 
dopełnieniem, które pozwala stworzyć tak skuteczną ba-
rierę cieplną są  też aluminiowa ościeżnica o głębokości 
111 mm z przegrodą termiczną oraz potrójne uszczelki. 
W drzwiach z przeszkleniem ważnym elementem jest 
również 3- lub 4-szybowe szkło termoizolacyjne. Takie 
drzwi, pomimo sporej masywności, otwierają i zamykają 
się bardzo lekko. Maksymalną izolacyjność i sztywność 
przy równoczesnym niewielkim ciężarze zapewniają tu 
bowiem dwa lekkie materiały: aluminium i karbon.  

DRZWI DO DOMÓW
ENERGOOSZCZĘDNYCH
Podobnie skonstruowane są drzwi, które spełniają wymo-
gi domów energooszczędnych. Masywna płyta drzwiowa 
z aluminium o grubości 73 mm, izolowany termicznie alu-
miniowy profil skrzydła, izolowana termicznie aluminiowa 

ościeżnica o głębokości 80 mm oraz podwójne uszczelki 
- pozwalają na uzyskanie współczynnika U

D
 na poziomie 

0,87 W/(m2K). Ten pułap izolacyjności cieplnej osiągają 
też drzwi z aluminiową ościeżnicą i stalowym skrzydłem 
o grubości 65 mm. 

SPOSÓB NA ZŁODZIEJA 
Dzisiaj drzwi o najwyższej nawet izolacyjności cieplnej 
mogą być też bardzo bezpieczne. Najlepsze posiadają 
w standardzie 9-punktowe, a inne 5-punktowe ryglowa-
nie. W przeszkleniach stosuje się bezodpryskowe zespo-
lone bezpieczne szkło. Najwyższej klasy aluminiowe drzwi 
standardowo oferowane są w klasie przeciwwłamaniowej 
RC 3, a opcjonalnie mogą mieć także klasę RC 4. Drzwi 
stalowe z najwyższej półki dostępne są w klasie RC 2.

DOBRY MONTAŻ
Aby dokonać dobrego wyboru drzwi wejściowych musi-
my pamiętać, że w nowoczesnym budynku nie ma miejsca 
na mostki termiczne. Drzwi o odpowiedniej konstrukcji to 
jednak za mało. Równie ważny jest prawidłowy montaż, 
bo diabeł tkwi w szczegółach. Nawet najlepszy produkt 
stolarki otworowej nie spełni naszych oczekiwań, jeśli 
zostanie źle zamontowany. Tylko profesjonalny montaż 
sprawi, że unikniemy powstawania mostków termicznych 
i w pełni będziemy mogli cieszyć się wszystkimi walorami 
naszych drzwi.

STYLISTYCZNA HARMONIA
Naturalnie równie ważne jak parametry techniczne jest 
wzornictwo drzwi wejściowych. Obecnie nawet najbar-
dziej energooszczędne i bezpieczne aluminiowe bądź 
stalowe drzwi zewnętrzne cechuje ciekawe, a czasem 
nawet ekskluzywne wzornictwo. Elegancję wielu nowo-
czesnych wzorów podkreślać mogą niewidoczna rama 
skrzydła, ukryte zawiasy czy np. niezwykle atrakcyjne dla 
oka aplikacje i uchwyty z aluminium i stali nierdzewnej. 
W niektórych wzorach uchwyty te zagłębione są w płycie 
drzwiowej, z którą tworzą jedną zlicowaną płaszczyznę, 
a w niektórych efektownie podświetlone, np. dzięki za-
stosowaniu listwy LED. Stylistyczne dopasowanie wzo-
ru i koloru drzwi wejściowych do całości elewacji, tak by 
tworzyły z nią harmonijną całość jest dziś stosunkowo ła-
twe. Najlepsi producenci oferują bowiem bardzo szeroką 
gamę wzorów, oklein i kolorów.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 D O B R A  R A D A

Warto pamiętać, aby przedsionek nie był pomieszczeniem 
mocno ogrzewanym. Nie należy umieszczać grzejnika ani 
ogrzewania podłogowego zbyt blisko drzwi wejściowych. 
To może prowadzić do nasilenia efektu bimetalicznego 
i odkształcania się płyty drzwiowej, a w konsekwencji 
np. do trudności z zamknięciem zamka. Podobnych 
skutków możemy spodziewać się, gdy modne ostatnio 
ciemnografitowe drzwi wystawione będę na działanie 
promieni słonecznych. 
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ZASADY DOBREGO MONTAŻU DRZWI 
WEJŚCIOWYCH 
1. Montaż w odpowiednim miejscu w otworze monta-

żowym – w jego środkowej części lub bliżej wewnętrz-
nej krawędzi.

2. Tzw. ciepły montaż z użyciem specjalnych rozpręż-
nych taśm dyfuzyjnych lub pianki montażowej i taśm 
dyfuzyjnych – tylko on zapewni optymalne połącze-
nie drzwi ze ścianą. Aby uniknąć przenikania wilgoci 
z wnętrza domu do piany montażowej - od wewnątrz 
stosujemy taśmę paroizolacyjną; aby natomiast umoż-
liwić ujście wilgoci ze ściany na zewnątrz – od zew- 
nątrz używamy taśmy paroprzepuszczalnej.

3. Próg z przekładką termiczną. Podczas montażu pro-
gu koniecznie należy pamiętać o wpinanych do nie-
go i wpuszczanych w posadzkę profilach z tworzywa 
sztucznego. Oddzielają one posadzkę wewnątrz bu-
dynku od jej zewnętrznej części i stanowią zabezpie-
czenie przed powstawaniem mostków termicznych 
w części podprogowej. 

4. Dokładne stosowanie się do instrukcji montażu. 
Producent najlepiej zna swój produkt i wie na co mon-
tażyści powinni zwrócić szczególną uwagę.

CZEGO POWINNIŚMY UNIKAĆ PODCZAS 
WYBORU I MONTAŻU DRZWI
1. Drzwi z ościeżnicą bez przekładek termicznych. 

Przy takiej ościeżnicy, nawet jeśli skrzydło jest bardzo 

grube – trudno o dobrą izolacyjność cieplną całych 
drzwi.

2. Drzwi, gdzie częścią konstrukcji płyty drzwiowej 
jest stalowa kratownica. Mając zapewniać antywła-
maniowość, radykalnie obniża ona izolacyjność ter-
miczną.

3. Progu bez przekładki termicznej lub takiej konstruk-
cji, która zapewnia termiczne oddzielenie jego po-
wierzchni zewnętrznej od wewnętrznej.

4. Zaniechania izolacji przestrzeni podprogowej, która 
jest ważną częścią elementu drzwiowego. 

5. Montażu w zewnętrznej płaszczyźnie fasady.

Przekrój płyty drzwiowej. Od lewej: aluminiowe skrzydło grubości 
100 i 73 mm oraz płyta stalowa 65 mm

100 mm 73 mm 65 mm
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DRZWI WEJŚCIOWE
PIĘKNY DESIGN, KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO

Chcesz oryginalnie zaaranżować wejście do swojego domu? Marzą Ci się eleganckie, stabilne 
i wytrzymałe drzwi wejściowe z najlepszym wyposażeniem przeciwwłamaniowym? Firma Hörmann 
ma dla Ciebie nowe drzwi z aluminium i stali nierdzewnej – ThermoPlan Hybrid i ThermoSafe Hybrid. 

To drzwi, które doskonale pasują do szerokich repre-
zentacyjnych wejść i świetnie komponują się z modną 
minimalistyczną architekturą. Niektóre modele dobrze 
wpisują się także w tradycyjne budownictwo. Bardzo bo-
gaty wybór wzorów i kolorów, a także naświetli bocznych 
i górnych oraz opcjonalnych uchwytów, zamków i prze-
szkleń pozwala na indywidualne zaaranżowanie wejścia 
do domu. Spośród 12 eleganckich wzorów drzwi Themo-
Plan Hybrid i ponad 70 modeli drzwi ThermoSafe Hybrid 
każdy znajdzie coś dla siebie.

PIĘKNE SKRZYDŁO
Oba typy drzwi wyróżnia skrzydło z niewidocznym profi-
lem. Jego powierzchnia wraz z ościeżnicą tworzy zlicowa-
ną płaszczyznę z wewnętrznej, a w drzwiach ThermoPlan 
Hybrid także z zewnętrznej – strony. Najbardziej wyma-

gającym za dopłatą producent oferuje drzwi  z ukrytymi 
zawiasami, wtedy harmonii jednolitej dużej powierzchni 
nie zakłóca  żaden zbędny detal. Dzięki temu całe wejście 
sprawia wrażenie większego i staje się jeszcze bardziej 
eleganckie. Od zewnątrz takie drzwi stanowią efektowną 
wizytówkę naszego domu, od środka natomiast harmonij-
nie komponują się z domowym wnętrzem.  

ALUMINIUM JAK ZE STALI  
Poza atrakcyjnym designem drzwi ThermoPlan Hybrid 
i ThermoSafe Hybrid o zlicowanej powierzchni ościeżnicy 
i płyty drzwiowej cechuje duża wytrzymałość, sztywność 
i stabilność. To efekt ich specjalnej konstrukcji powstałej 
z połączenia aluminium i stali nierdzewnej. Dzięki za-
stosowaniu po zewnętrznej stronie skrzydła malowanej 
proszkowo blachy ze stali nierdzewnej są one odporne na 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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działanie czynników atmosferycznych i nie odkształcają 
się nawet pod wpływem dużych różnic temperatur pa-
nujących wewnątrz i na zewnątrz domu, czyli np. podczas 
upalnego lata lub mroźnej zimy.

BEZ STRAT ENERGII 
I MOSTKÓW TERMICZNYCH 
Drzwi z aluminium i stali nierdzewnej oznaczają też praw-
dziwą energooszczędność. To konsekwencja budowy 
skrzydła drzwiowego, które wykonane jest z aluminium 
i wypełnione twardą pianką poliuretanową. W drzwiach 
ThermoPlan Hybrid ma ono grubość  82 mm, a w drzwiach 
ThermoSafe Hybrid – 73 mm. Zarówno jedne, jak i drugie 
drzwi mają aluminiowy profil skrzydła z przegrodą ter-
miczną, aluminiową ościeżnicę o grubości 82 mm z prze-
grodą termiczną oraz potrójne uszczelnienie. Współczyn-
nik przenikania ciepła U

D
 drzwi ThermoSafe Hybrid może 

wynosić ok. 0,87 W/(m2K), a drzwi ThermoPlan Hybrid 
nawet ok. 0,78 W/(m2K). Jedne i drugie nadają się do 
montażu w domach energooszczędnych.

PRAWDZIWE 
BEZPIECZEŃSTWO
Taka konstrukcja drzwi sprawia także, że nie będziemy 
obawiać się nieproszonych gości.  Ale na straży naszego 
bezpieczeństwa przede wszystkim stoi tu świetne wypo-
sażenie przeciwwłamaniowe. Drzwi ThermoSafe Hybrid 
standardowo we wzorach z pełną płytą oferowane są 
w klasie przeciwwłamaniowej RC 4, a we wzorach z prze-
szkleniem – w klasie RC 3. Natomiast wszystkie drzwi 
ThermoPlan Hybrid w standardzie mają wyposażenie 
przeciwwłamaniowe w klasie RC 3. Drzwi w klasie RC 3 
i RC 4 to dla potencjalnego włamywacza bardzo poważna 
bariera. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Niezależnie od tego, czy zamieszkasz w „bliźniaku”, szeregowcu czy domu jednorodzinnym, zakup okien 
to bardzo ważny etap. Dobrej jakości okna to podstawa! Dzięki nim zapewnisz domownikom odpowiednią 
temperaturę, bezpieczeństwo, a także ciszę. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania okien?

KUPUJEMY OKNA
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

RODZAJ I USYTUOWANIE BUDYNKU
Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że inny rodzaj okien 
montuje się w wieżowcu, inny w kamiennicy a jeszcze inny 
w domku jednorodzinnym pod lasem. W domu nad mo-
rzem okna będą zupełnie inne niż w górach czy środkowej 
części kraju. Rodzaj budynku i jego położenie to ważna 
sprawa, jeżeli chodzi o zakup okien!

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Warto oczywiście zwrócić uwagę na to, jaki współczyn-
nik przenikania ciepła będzie posiadało okno. Im mniejszy 
będzie ten parametr, tym lepiej. 
Będzie to bowiem świadczyć o 
dobrej termoizolacyjności i spo-
woduje zatrzymanie ciepła w 
domu, kiedy na dworze będzie 
chłodniej. Dzięki tego rodzaju 
oknom można utrzymać opty-

malną temperaturę w pomieszczeniu i płacić mniejsze ra-
chunki! Pamiętaj więc o parametrze Uw – współczynniku 
przenikania ciepła!
Według przepisów budowlanych, w nowych budynkach 
należy montować okna o współczynniku Uw nie więk-
szym niż 0,9 W / m2. Okna dachowe z kolei mogą mieć 
do 1,1  W / m2. Warto zwrócić też uwagę na ramę okien 
– powinna mieć ona przynajmniej 80 mm grubości, aby 
zapewnić ciepło.

SZCZELNOŚĆ
Okno musi być na tyle szczel-
ne, żeby mogło zapewnić 
ochronę przez przewiewem. 
Ten parametr wyraża poziom 
szczelności, a raczej przepusz-
czalności powietrza – wyra-
ża się go w klasach od 1 do 4. 

 D O B R A  R A D A

Nie zapomnij o prawidłowej wentylacji mieszkania. 
Nie posiadasz wentylacji mechanicznej? Koniecznie 
zainwestuj w okna z nawiewnikami okiennymi. Dzięki nim 
będziesz mógł doprowadzać do pomieszczenia niezbędną 
ilość świeżego powietrza!
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W domach (zarówno jednorodzinnych, jak i w blokach) 
zaleca się, by montować okna w najwyższej klasie, czy-
li czwartej. Jeżeli chcesz poprawić termoizolacyjność 
okien, możesz zamontować w nich większą liczbę uszcze-
lek – np. trzy, a nie tylko dwie, jak w tradycyjnych oknach.

WIATROSZCZELNOŚĆ
Aby na oknie nie pojawiły się pęknięcia czy wgniecenia, 
warto mieć je solidnie wykonane. Współczynnik odpor-
ności na obciążenia wiatrem określają literki od A do C 
(wielkość ugięcia ramy), ale też cyfry od 1 do 5 (wartość 
ciśnienia).  Najmniej trwała jest klasa A1.

AKUSTYKA
To ważny parametr, na który powinieneś zwrócić szczegól-
ną uwagę. Współczynnik tłumienia hałasu w oknach ozna-
cza się jako Rw.  Jego wartość wyrażana jest w decybe-
lach (dB). Im wyższa, tym lepiej – okna będą chronić przez 
dźwiękiem z zewnątrz. W spokojnej dzielnicy wystarczy 
Rw 30-32 dB. Jednak już w głośniejszych miejscach (cen-
trum miasta) najlepsze będą okna o Rw powyżej 40 dB.

ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE
Jeżeli posiadasz dom jednorodzinny, okna antywłamanio-
we są bardzo potrzebne. Warto zwrócić wtedy uwagę na 
odpowiednie wzmocnienie okien, które uniemożliwi bądź 
przynajmniej utrudni włamanie się do mieszkania. Nie-
zbędne do zabezpieczenia w oknie będą:
• okucie antywyważeniowe – po zamknięciu okno za-

rygluje się samodzielnie, 
• szyba antywłamaniowa – trudno jest ją wybić, po-

nieważ składa się z przynajmniej dwóch sklejonych ze 
sobą tafli szkła,

• zamykana na klucz klamka – uniemożliwi otworzenie 
okna bez użycia odpowiedniego klucza.



49www.horyzont.com

ZAMÓWIENIE OKIEN
Czas oczekiwania na okna wynosi zazwyczaj od 4 do 8 ty-
godni. Z tego względu radzimy, aby złożyć zamówienie z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Doświadczenie mówi też, 
że pomiar otworów okiennych (a także drzwiowych) po-
winien mieć miejsce dopiero po wymurowaniu ostatniego 
okna na poddaszu lub na piętrze. Gdy tylko to się stanie, 
powinniśmy wezwać przedstawiciela sklepu lub produ-
centa okien. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że po-
miar został wykonany poprawnie.  
Uwaga! Nie zamawiaj gotowych okien i drzwi na podsta-
wie projektu. Pomiary wykonuj „na żywo”. Dzięki temu, 
jeśli murarz popełni pomyłkę, okna dostosujesz do rze-
czywistego otworu. Oczywiście - wykonany otwór okien-
ny powinien odpowiadać temu z projektu, jednak musimy 
pamiętać, że nawet najlepszym fachowcom zdarzają się 
błędy. Bądźmy przygotowani na każdą ewentualność.

ODPOWIEDNI MONTAŻ
Aby okna pełniły swoją funkcję i zachowały właściwości, 
należy je nie tylko odpowiednio zamówić, ale również 
poprawnie zamontować! Zdecydowanie najlepszym roz-
wiązaniem jest zlecenie tego zadania wykwalifikowanej, 
profesjonalnej ekipie, która porządnie zamontuje okna 
w mieszkaniu. Lepiej powierzyć pracę fachowcom i mieć 
pewność, że okno będzie pełniło swoją funkcję!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ 

OKNA DACHOWE?
Na rynku dostępna jest szeroka oferta okien dachowych. Ważne jest, aby je prawidłowo dobrać, 
bo pamiętajmy, że odpowiednia konstrukcja, a także ilość okien ma ogromny wpływ na komfort 
użytkowania poddasza. 

FUNKCJE OKIEN DACHOWYCH
Odpowiednio doświetlają poddasze
Według badań, około 90% czasu spędzamy w pomiesz-
czeniach zamkniętych, dlatego wnętrza powinny być do-
brze doświetlone naturalnym światłem, które poprawia 
nasze samopoczucie oraz zdolność do koncentracji. Wy-
bierajmy więc okna o dużych rozmiarach.
Zapewniają kontakt wzrokowy z otoczeniem
Okna dachowe różnią się między sobą konstrukcją. Do 
wyboru mamy okna dachowe o konstrukcji obrotowej, 

uchylno-obrotowej, okna balkonowe oraz okna dachowe 
o podwyższonej osi obrotu. Konstrukcja okien decyduje 
o wygodzie użytkowania, a ich rozmiar i wysokość monta-
żu o możliwości obserwacji otoczenia.
Umożliwiają przewietrzanie pomieszczenia
Wilgoć na poddasze dostaje się z powietrzem zewnętrz-
nym, generowana jest przez domowników oraz podczas 
codziennych czynności. Okna dachowe umożliwią prze-
wietrzanie pomieszczeń na poddaszu, a także wspomogą 
pracę prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej.
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OKNA DACHOWE DOBIERANE 
SĄ W ZALEŻNOŚCI OD:
1.  Przeznaczenia i wielkości pomieszczenia
 Dobór okien dachowych rozpoczynamy od wyliczenia 

potrzebnej ilości i rozmiarów okien. W pomieszcze-
niach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten 
powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych 
pomieszczeniach, w których wymagane jest światło 
dzienne ze względów na przeznaczenie, to co najmniej 
1:12.

 Przykład obliczenia potrzebnej ilości okien dacho-
wych do oświetlenia światłem dziennym pokoju o po-
wierzchni 20 m².

 (20 x 1) : 8 = 2,5
 Oznacza to, że do oświetlenia pokoju o powierzchni 

20 m² trzeba zastosować okna o powierzchni 2,5 m² 
liczonej w świetle ościeżnic.

 Powierzchnię taką uzyskamy stosując:
 4 okna 78 x 118,
 lub 3 okna 78 x 140,
 lub 2 okna 114 x 118
 Ze względu na rozprowadzenie światła w pomiesz-

czeniu najlepiej zastosować 4 okna 78x118 w ukła-
dzie 2x2, po dwóch stronach połaci dachowej.

2. Kąta nachylenia dachu
 Kryterium to jest istotne dla uzyskania prawidłowego 

doświetlenia pomieszczenia oraz wygody użytkowa-
nia okien dachowych. Zakres montażu określony jest 
w instrukcji montażu. Im kąt nachylenia dachu jest 
mniejszy, tym wysokości okna powinna być większa. 
(rys. 1)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WYSOKOŚĆ MONTAŻU OKNA
Przepisy wskazują, że w budynkach o kondygnacjach 
położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej 
krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić 
co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 
25 m nad terenem należy zachować nie mniej niż 110 cm. 
FAKRO zaleca montaż okien dachowych (dolna kra-
wędź) na poziomie 110 – 140 cm od podłogi, co speł-
nia powyższe wymagania oraz zapewnia odpowiednie do-
świetlenie i  gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. 
Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala 
na komfortową obsługę. Tak zamontowane okno umożli-
wia umieszczenie grzejnika pod oknem oraz prawidłowe 
wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest pra-
widłowa cyrkulacja powietrza we wnęce okiennej, która 
skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na 
oknie dachowym.
Okna FAKRO posiadają nawiewnik w górnej części 
ościeżnicy. Zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Bu-
dowlanej okna należy instalować na wysokości nie niższej 
niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej kra-
wędzi nawiewnika.

PRAWIDŁOWE DOŚWIETLENIE PODDASZA
REGUŁA 1– lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując 
kilka okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż 
okna zgrupowane w jednym miejscu.
REGUŁA 2 – im wyżej od podłogi będzie zamontowane 
okno, tym lepsze i bardziej równomierne będzie doświe-
tlenie pomieszczenia.
REGUŁA 3 – wysokie okna dachowe zapewniają równo-
mierny rozkład światła w pomieszczeniu oraz gwarantują 
widok na zewnątrz. (rys. 2)

Rys. 1. Zależność między kątem nachylenia dachu a wielkością okna połaciowego

Rys. 2. Prawidłowa wysokość  
montażu okien połaciowych.
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 D O B R A  R A D A

Dom to inwestycja na lata i warto zadbać o niskie koszty 
eksploatacji budynku. Pomogą nam w tym wysokiej jakości 
3-szybowe okna dachowe. Te nowoczesne okna, oferowane w 
pakiecie superTrio, doskonale doświetlają poddasze przez cały 
rok. SuperTrio to komplet: 3-szybowe okno dachowe + kołnierz 
termoizolacyjny Thermo + markiza zewnętrzna. 

Energooszczędne budownictwo staje się coraz bardziej popularne. Dbanie o bilans energetyczny 
budynków to mądry trend. Nie wynika on bowiem z mody, która szybko przemija, lecz z rozwagi i dbałości 
o środowisko naturalne oraz z odpowiedzialnego podejścia do planowania własnej przyszłości. 

ENERGOOSZCZĘDNE
3-SZYBOWE OKNA DACHOWE

Skupmy się jednak na oknach dachowych, gdyż ich róż-
norodność daje wiele nowych możliwości, z którymi war-
to się zapoznać. Prezentujemy zatem 4 ciekawe modele 
energooszczędnych, 3-szybowych okien dachowych.

FPP-V U5 PRESELECT MAX 
Innowacyjne, uchylno-obrotowe okno dachowe o współ-
czynniku przenikania ciepła Uw = 1,0W/m2K. Dwie oddzie-
lone od siebie funkcje otwierania pozwalają nam na korzy-
stanie z tego okna w preferowany przez nas sposób. Wybór 
funkcji uchylnej lub obrotowej realizowany jest w prosty 
sposób dzięki umieszczonemu w dolnej części ościeżnicy 
przełącznikowi. Funkcja uchylna pozwala nawet wysokiej 
osobie na swobodne podejście do krawędzi okna i ciesze-
nie się nieograniczonym widokiem na zewnątrz. Funkcja 
obrotowa służy między innymi do wygodnego mycia ze-
wnętrznej szyby. Unikatowa konstrukcja okna pozwala na 
wykonanie ich w dużych rozmiarach – nawet 134 x 140 cm, 
co pozwala jeszcze lepiej doświetlić wnętrza.

FTP-V U5 
Obrotowe okno dachowe z pakietem 3-szybowym U5, 
o współczynniku Uw = 0,97 W/m2K. Parametr termoizo-
lacyjności na tak dobrym poziomie, czyni produkt bardzo 
dobrym wyborem do budynków energooszczędnych. Jest 
to wygodne w obsłudze okno dachowe z klamką zamon-
towaną w dolnej części skrzydła i możliwością obrotu 
o 180° w celu wygodnego umycia zewnętrznej szyby. Tak 
samo, jak wszystkie inne okna dachowe FAKRO, FTP-V 
U5 posiada zewnętrzną szybę hartowaną, objętą doży-
wotnią gwarancją na gradobicie.
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FGH-V P5 GALERIA 
Okno balkonowe o innowacyjnej konstrukcji i współczyn-
niku Uw = 1,1 W/m2K. To duże, dwuskrzydłowe okno po 
otwarciu tworzy balkon. Dzięki niemu możemy w każdej 
chwili nawiązać kontakt z przyrodą, nie wychodząc z po-
mieszczenia na poddaszu. Wśród okien tego typu wyróż-
nia się bardzo praktycznie zaprojektowanymi barierkami. 
Po zamknięciu okna, chowają się one pod oblachowaniem, 
dzięki czemu nie ulegną zabrudzeniu bądź uszkodze-
niu, a korzystanie z okna staje się przyjemniejsze. Górne 
skrzydło okna może być otwierane również obrotowo, co 
ułatwia mycie zewnętrznej szyby.

OKNA KOLANKOWE 
Są przeznaczone do montażu w ścianie kolankowej, w ze-
spoleniu z oknami dachowymi. Ich współczynnik U

W
 wy-

nosi 0,88 W/m2K. Zastosowany w nich pakiet szybowy 
P5, oprócz świetnej izolacyjności termicznej, zapewnia 
również bezpieczeństwo dzięki wewnętrznej szybie la-
minowanej. Okna kolankowe pozwalają na jeszcze lepsze 
doświetlenie pomieszczeń na poddaszu oraz rozległy wi-
dok na zewnątrz.

PRZESZKLENIA OSZCZĘDZAJĄCE ENERGIĘ 
PRZEZ CAŁY ROK
Komory pakietów 3-szybowych w oknach FAKRO wypeł-
nione są gazem szlachetnym. Pomiędzy taflami szkła znaj-
duje się tzw. ‚ciepła’ ramka dystansowa, która poprawia 
termoizolacyjność oraz trwałość okna. 

POWŁOKI NISKOEMISYJNE MINIMALIZU-
JĄ PRZENIKANIE ENERGII CIEPLNEJ
W zimie powłoki ograniczają straty energii ponieważ od-
bijają ciepło z powrotem do pomieszczenia. Umożliwiają 
jednak bierne pozyskiwanie ciepła słonecznego, co po-
zwala na zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie. 
W lecie powłoki częściowo odbijają ciepło dochodzą-
ce z zewnątrz, lecz proces ten powinien być dodatkowo 
wspomagany przez markizy zewnętrzne, które bardzo 
skutecznie zatrzymują ciepło, chroniąc wnętrza przed 
przegrzewaniem. Pozwala to ograniczyć nagrzewanie po-
mieszczeń nawet o 10 °C.

NOWOCZESNE PAKIETY 3-SZYBOWE 
W OKNACH FAKRO
Pozwalają one obniżyć rachunki za ogrzewanie zimą oraz 
za chłodzenie pomieszczeń w okresie upałów.
Szeroki wybór 3-szybowych okien dachowych sprawia, 
że możemy budować ekologiczne budynki i jednocześnie 
cieszyć się ich pełną funkcjonalnością. Wybór dobrej ja-
kości produktu jest kluczowym czynnikiem, wpływającym 
na zapewnienie komfortu korzystania z naszego domu 
przez długie lata.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

www.fakro.p, fakro@fakro.pl, infolinia: 800 100 052
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MONTAŻ 
OKNA DACHOWEGO 

Odpowiedni montaż okna dachowego jest kluczowym czynnikiem, decydującym o jego późniejszej, 
prawidłowej eksploatacji. 

Instalacją okna w połaci dachu zajmują się zwykle pro-
fesjonaliści. Sam proces montażu jest łatwy i szybki, dla-
tego również majsterkowicze mogą pokusić się o samo-
dzielne wykonanie takiej pracy. W opakowaniu znajduje 
się dokładna instrukcja montażu, pozwalająca osobom, 
które nie są specjalistami na prawidłowy montaż okna da-

1. Przygotowując odpowiedniej wielkości otwór pod 
montaż okna należy wyciąć docieplenie, rozciąć folię 
dachową oraz wyciąć łaty.

2. Przykręcamy dodatkowe łaty montażowe, na których 
będziemy montować okno. Łata dolna musi być do-
kładnie wypoziomowana. Nad oknem montujemy ry-
nienkę odwadniającą.

3. Do ościeżnicy okna przykręcamy kątowniki monta-
żowe, a następnie umieszczamy ościeżnicę w przygo-
towanym otworze. Rowek na ościeżnicy oznaczający 
wybraną głębokość montażu okna ‚N’, ‚V’, lub ‚J’ – powi-
nien pokrywać się z górną powierzchnią łat.

4. Przykręcamy dolne kątowniki oraz wkładamy skrzy-
dło, aby sprawdzić czy poziome i pionowe szczeliny 
między skrzydłem i ościeżnicą są jednakowe na całej 
szerokości i wysokości. Następnie przykręcamy górne 
kątowniki i wyjmujemy skrzydło.

chowego w konstrukcji dachu. Szczelne połączenie okna 
z pokryciem dachowym zapewnia kołnierz uszczelniają-
cy, który należy dobrać do rodzaju pokrycia dachowego. 
FAKRO oferuje również specjalny zestaw izolacyjny XDP 
który umożliwia wykonanie prawidłowej izolacji termicz-
nej wokół okna. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MONTAŻ OKNA DACHOWEGO W WERSJI 
NA ŁATACH
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6. Zakładamy kołnierz paroprzepuszczalny z zestawu 
XDP zapewniający szczelne połączenie okna z war-
stwą wstępnego krycia oraz chroniący materiał ter-
moizolacyjny przed zawilgoceniem.

7.  Montaż kołnierza uszczelniającego zaczynamy od za-
montowania dolnego elementu z fartuchem elastycz-
nym. Następnie montujemy pozostałe elementy koł-
nierza.

8.  Mocujemy boczne elementy kołnierza i przykręcamy  
profile kryjące boki ościeżnicy.

9. Przykręcamy kaptur okna oraz górny element kołnie-
rza.

10. Na końcu ponownie montujemy skrzydło i sprawdza-
my poprawność funkcjonowania okna.

5. W celu prawidłowego docieplenia okna wypełniamy 
przestrzeń między ościeżnicą a krokwią materiałem 
termoizolacyjnym znajdującym się np. w zestawie XDP.
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KOMFORT NA PODDASZU 
ZIMĄ I LATEM

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, w którym przebywamy ma kluczowe znaczenie dla naszego 
samopoczucia, niezależnie od tego czy akurat pracujemy, czy może odpoczywamy. Odkryj nowy Pakiet 
superTrio w ofercie FAKRO pod hasłem 3x3 – mnożymy korzyści w pakiecie. 

Aby cieszyć się komfortem mieszkania na poddaszu, nieza-
leżnie od temperatury panującej za oknem najlepiej zasto-
sować specjalny pakiet superTrio składający się z:
1.  okna 3-szybowego,
2.  kołnierza Thermo z dodatkową izolacją,
3.  markizy zewnętrznej.

PAKIET SUPERTRIO
Jest to kompleksowe rozwiązanie zapewniające nie 
tylko ciepło przytulnych wnętrz pod skosami w chłodne, 
zimowe dni, ale także optymalną temperaturę podczas 
letnich upałów.
Okna trzyszybowe powoli stają się standardem. Gwa-
rantują zdecydowanie lepszą energooszczędność, przez 
co nasz dom potrzebuje mniej energii na jego ogrzanie. 
Stosując okna trzyszybowe obniżymy rachunki za ogrze-
wanie i dołożymy przysłowiową „cegiełkę” do ochrony kli-
matu zmniejszając zapotrzebowanie budynku na ciepło. 
Okno montujemy w dachu przy użyciu kołnierza uszczel-
niającego w wersji Thermo. Ma on dodatkową izolację, 
która na zewnątrz okna tworzy termoizolacyjną ramę. 
Z kołnierzem w wersji Thermo współczynnik przenikania 
ciepła okna poprawimy nawet o 15%. 
Markiza na oknie dachowym ma za zadanie ochronę pod-
dasza przed przegrzaniem w czasie gorących, letnich dni, 
których nie brakuje. Montowana na zewnątrz chroni po-
mieszczenia pod skośnym dachem przed gorącymi pro-
mieniami słońca i zapewnia napływ światła dziennego. 
Nie zasłania nam także widoku na zewnątrz, a światło jest 
równomiernie rozłożone. Patrząc na obecne wymagania, 
można powiedzieć, że tylko zastosowanie 3-elemento-
wego pakietu superTrio zapewnia optymalne, komfor-
towe warunki na poddaszu przez cały rok. 

KORZYŚCI
Co więcej, w ramach oferty 3x3 - mnożymy korzyści w pa-
kiecie, wybierając okna wyposażone w 3-, lub 4-szybowy 
pakiet, mamy możliwość wyboru oblachowania okna w 3 
kolorach (szarobrązowy RAL 7022, antracyt RAL 7016 
i czarny RAL 9005) bez dodatkowych dopłat, a także wy-
bór okna w 3 technologiach wykończenia drewna (bez-
barwny lakier akrylowy, biały lakier akrylowy i biały lakier 
poliuretanowy). Dajemy wiele możliwości, a wybór zależy 
tylko od inwestorów, by stworzyć piękne i komfortowe 
poddasze.

 D O B R A  R A D A

Stosując pakiet superTrio zyskujesz:

• ciepło i niższe rachunki za ogrzewanie, dzięki oknom 
dachowym wyposażonym w pakiet 3-szybowy,

• dodatkową trwałość oraz jeszcze lepszy parametr 
termoizolacyjny okna dachowego poprzez zastosowanie 
kołnierza uszczelniającego Thermo, co przekłada się na 
większe oszczędności energii i jeszcze niższe rachunki za 
ogrzewanie,

• komfortową temperaturę na poddaszu w czasie upałów, 
dzięki markizie chroniącej poddasze przed nagrzewaniem. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Firma Hörmann wprowadziła na rynek nową generację napędów do bram garażowych.  Inteligentnych, 
szybkich i bardziej komfortowych. Mogą być one obsługiwane za pomocą telefonu komórkowego lub 
systemów Smart Home. 

Napędy z czwartej już serii charakteryzuje inteligentna 
technologia. Zintegrowane złącze magistrali HCP zapew-
nia możliwość połączenia ich z istniejącymi systemami 
domu inteligentnego, a nowa aplikacja BlueSecur pozwala 
na sterowanie bramą smartfonem z funkcją Bluetooth.

SZYBCIEJ I JAŚNIEJ
Nowy ProMatic 4, jak i SupraMatic E4 i P4 klasy Premium 
oferują nie tylko lepszą funkcjonalnoś i bardziej komforto-

wy inteligentny sposób obsługi, ale także większą  pręd-
kość otwierania bramy. Dla napędu ProMatic 4 wynosi 
ona maks. 20 cm/s, a dla napędu  SupraMatic 4 – maks. 
25 cm/s. 
Zintegrowane energooszczędne oświetlenie LED, mon-
towane we wszystkich trzech nowych napędach, zapew-
nia natomiast jaśniejsze niż standardowe oświetlenie ga-
rażu. W obu napędach SupraMatic jest to 30 (P 4) bądź 20 
diod LED (E 4), a w napędzie ProMatic 10 diod LED.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NOWA GENERACJA NAPĘDÓW 
DO BRAM GARAŻOWYCH
INTELIGENTNY 
I KOMFORTOWY GARAŻ
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 D O B R A  R A D A

Regularne wietrzenie garażu zapobiega tworzeniu się korozji 
i rozwojowi pleśni. Należy o nim pamiętać zwłaszcza w 
garażach wyposażonych w ciepłą bramę. 

W sumie nowe napędy obsługują trzy wysokości otwarcia 
bramy. Otwarcie wentylacyjne – to uchylenie górnego jej 
segmentu. 

DRZWI DO ŚWIATA SMART HOME 
Firma Hörmann we wszystkich modelach czwartej ge-
neracji napędów standardowo montuje złącze magistrali 
HCP. Magistrala HCP umożliwia podłączenie napędu bra-
my garażowej za pomocą modułu sterowania radiowego 
do takich systemów automatyki domowej jak Homematic 
czy Delta Dore. Napęd do bramy jako element składowy 
techniki instalacyjnej, która łączy urządzenia domowe w 
jedną sieć, może być wygodnie sterowany za pomocą in-
terfejsu użytkownika w systemie Smart Home i dowolnie 
łączony z innymi inteligentnymi urządzeniami w sieci. 
Inteligentny system można np. zaprogramować tak, by 
jednocześnie z zamykaniem bramy garażowej nocą włą-
czało się oświetlenie na zewnątrz i w przedpokoju bądź 
tak, by w chwili zbliżania się samochodu brama otwierała 
się automatycznie. 
Jeśli natomiast wybrany system Smart Home zezwala 
na zdalny dostęp przez Internet, bramę garażową moż-
na otwierać z dowolnego miejsca, np. po to by umożliwić 
kurierowi pozostawienie przesyłki w garażu. Z łatwością 
możemy też sprawdzić status zaprogramowanych urzą-
dzeń.

APLIKACJA BLUESECUR 
– NADAJNIK W SMARTFONIE 
Dzięki nowej aplikacji BlueSecur firmy Hörmann bramą 
garażową możemy sterować nie tylko za pomocą nadaj-
ników, sterowników kodowanych cyfrowo czy skanerów 
linii papilarnych, lecz także korzystając ze smartfona 
z funkcją Bluetooth. Napędy SupraMatic posiadają już 
wbudowany odpowiedni odbiornik. Napęd ProMatic 4 
można natomiast doposażyć w specjalny odbiornik HET-
-BLE.  
Intuicyjny interfejs użytkownika aplikacji BlueSecur po-
zwala na obsługiwanie bram garażowych i wjazdowych 
firmy Hörmann, a także włączanie i wyłączanie oświetle-
nia napędu bramy. Umożliwia także otwieranie drzwi wej-
ściowych wyposażonych w zamek automatyczny. Aplika-
cję można pobrać bezpłatnie ze sklepów internetowych 
Google Play i App Store.

Użytkownik dysponujący kodem administratora może 
przydzielić innym osobom 15 jednorazowych kodów 
o ograniczonym w czasie działaniu. Kody te wysyłane są 
pocztą elektroniczną, w formie wiadomości tekstowej 
(SMS) lub przez Messengera. W ten sposób np. na tele-
fon komórkowy ogrodnika możemy wysłać jednorazowy 
kod dostępu uprawniający do otwarcia drzwi i wejścia na 
ogród – nawet pod nieobecność domowników. 

AUTOMATYCZNA WENTYLACJA GARAŻU
Wszystkie nowe napędy firmy Hörmann posiadają zin-
tegrowaną funkcję ustawiania bramy w położeniu „wen-
tylacyjnym”. Jeżeli brama wyposażona jest w opcjonalny 
zestaw rolek do uchylania górnego segmentu, a garaż do-
datkowo  w specjalne czujniki - możliwe jest automatycz-
ne jego wietrzenie w razie nadmiernego wzrostu w nim 
poziomu wilgotności powietrza.
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CIEPŁA, TRWAŁA I FUNKCJONALNA
BRAMA GARAŻOWA 
DOBRY WYBÓR I FACHOWY MONTAŻ

Proste bryły z dużymi, zintegrowanymi z głównym budynkiem, garażami – tak wyglądają domy 
jednorodzinne budowane zgodnie z aktualnymi architektonicznymi trendami. Ważnym elementem 
wizualnej harmonii są w tych projektach bramy garażowe. Wybierając je, musimy jednak pamiętać,  
by wpisując się w estetykę elewacji, stanowiły zarazem funkcjonalne, bezpieczne i ciepłe zamknięcie. 

Takie są oczekiwania świadomych inwestorów. Połączo-
ny z domem garaż staje się bowiem jego poszerzeniem, 
warsztatem, w którym majsterkujemy, uprawiamy hobby, 
czy miejscem, gdzie przechowujemy rowery lub sprzęt 
sportowy. Nowoczesny design powinien więc łączyć się 
tu funkcjonalnością i bezpieczeństwem oraz bardzo dobrą 
izolacyjnością termiczną. Wybór bramy garażowej trzeba 
zatem dobrze przemyśleć.

CIEPŁA ZNACZY DOBRZE USZCZELNIONA 
W garażu umieszczonym w bryle budynku, który przy-
lega do części mieszkalnej musimy maksymalne ograni-
czyć nieuniknione straty ciepła powstające podczas jego 
otwierania. W tym celu powinniśmy dobrze zaizolować 
przylegające do niego ściany i sufit oraz zamontować 
drzwi do części mieszkalnej o niskiej przenikalności cie-
pła. Ale najważniejsza będzie tu dobrze ocieplona bra-
ma segmentowa. Dużą popularnością cieszą się bramy 

zbudowane z segmentów o grubości 42 mm. Bardziej 
wymagający inwestorzy, którym zależy na utrzymaniu 
nieco wyższej temperatury powietrza w garażu, znaj-
dą na rynku jeszcze cieplejsze rozwiązania. Mogą to 
być np. bramy z izolowanymi termicznie segmentami 
o grubości 67 mm, przy czym istotne jest, że grubość ta 
zachowana jest na całej ich powierzchni. Współczynnik 
przenikania ciepła tych bram, które wyposażone zostały 
w podwójne uszczelki wargowe na łączeniach segmentów 
oraz w podwójną uszczelkę progową, może wynosić nawet 
U=1,0 W/(m2K).

PRECYZYJNY MONTAŻ 
O zastosowaniu specjalnej ościeżnicy podnoszącej izola-
cyjność bramy zdecydować musimy jednak już na etapie 
montażu. Warto pamiętać też, że od precyzyjnego mon-
tażu w dużej mierze zależy wieloletnia bezawaryjna i bez-
pieczna praca bramy. 
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Aby brama mogła zostać 
zamontowana we właściwy 
sposób, należy starannie 
przygotować otwór. Przede 
wszystkim powinien on mieć 
odpowiednie wymiary, a po-
wierzchnie, które będą stykać 
się z elementami ościeżnicy 
muszą być idealnie pionowe, 
tak aby z łatwością przymoco-
wać można było do nich ele-
menty boczne ościeżnicy. Ide-
alne wypoziomowanie progu 
bramy pozwoli natomiast na właściwy montaż ościeżnic 
bocznych do podłogi. 
Do montażu bramy przystępujemy po zakończeniu 
wszelkich prac murarskich i tynkarskich, po wylaniu 
posadzki. Jeżeli jednak z jakichś względów – co jak wiemy 
często się zdarza –  prace  te nie zostały wykonane przed 
montażem, należy bardzo dokładnie zabezpieczyć bramę, 
aby chronić jej powierzchnię przed uszkodzeniem.  
Podczas samego montażu najistotniejsze jest precyzyjne 

połączenie bramy ze ścianą 
budynku. Koniecznie należy 
pamiętać, że bramę mocujemy 
do muru garażu, a nie np. do 
warstwy styropianu. Bardzo 
istotne jest też wykonanie so-
lidnego odprowadzenia wody 
z rejonu uszczelki progowej 
i elementów ościeżnicy, a tak-
że zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji budynku – to naj-
lepsze zabezpieczenie przed 
ewentualną korozją.

Fachowo i precyzyjnie wykonany montaż bramy w po-
łączeniu z regularnymi przeglądami i profesjonalnym 
serwisem podczas eksploatacji zapewni jej nawet kil-
kudziesięcioletnią trwałość. 

SPOSÓB NA EFEKT BIMETALICZNY 
Ale nawet najbardziej profesjonalny montaż bramy i naj-
wyższa dbałość o nią podczas użytkowania nie wystarczą, 
by uniknąć efektu bimetalicznego, jeśli garaż położony jest 

 D O B R A  R A D A

Specjalna ościeżnica

Izolacyjność cieplną segmentowych bram garażowych 
możemy jeszcze podnieść, jeśli do minimum ograniczymy 
straty ciepła, jakie powstają na styku płyty bramy 
z ościeżnicą, a także ościeżnicy ze ścianą garażu. Gdy 
odpowiednio zabezpieczymy te słabe punkty, najskuteczniej 
zapobiegniemy ucieczce ciepła z garażu. Najlepszym 
rozwiązaniem jest tu zastosowanie specjalnego zestawu 
do ościeżnicy. Taki zestaw, składający się z dodatkowych 
uszczelek na obwodzie bramy oraz z kątownika z tworzywa 
sztucznego, eliminującego mostek termiczny pomiędzy 
murem a ościeżnicą, może poprawić termoizolacyjność bramy 
– nawet o 15%. 
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od nasłonecznionej strony. Modne ostatnio duże bramy 
w kolorze antracytowym szczególnie narażone są na skut-
ki nagrzewania powierzchni. To powoduje łukowate wy-
gięcie segmentów bramy na zewnątrz garażu. Im szersze 
bramy – tym bardziej się wyginają, co prowadzić może do 
ich nieszczelności, a nawet blokowania w prowadnicach.
Ale i temu można zaradzić, jeśli szeroka brama zostanie 
wyposażona w odpowiedni zestaw wzmocnień ograni-

czających odkształcanie paneli. Ich montaż musi odbyć się 
w specjalny sposób jeszcze przed umieszczeniem paneli 
w otworze.
 
NIE TYLKO SEGMENTOWE 
Brama segmentowa to najpopularniejsze rozwiązanie. 
Tam jednak, gdzie w garażu brakuje miejsca pod sufitem, 
lub gdzie chcemy wykorzystać je na przechowywanie 
dużych przedmiotów, np. bagażników samochodowych, 
warto wybrać bramę rolowaną lub segmentową boczną. 
Bramy rolowane oferowane są w wersji rolowanej do we-
wnątrz, jak i na zewnątrz. To drugie rozwiązanie idealnie 
sprawdza się w garażach o mniejszej wysokości naproża 
i/lub z niewielką ilością miejsca po bokach. Boczne bramy 
są także doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy brama 
stanowi jedyne wejście do garażu, a garaż służy jako miej-
sce przechowywania często używanych rowerów czy mo-
tocykla – posiadają bowiem funkcję częściowego otwarcia 
– np. tylko na szerokość umożliwiającą wygodne wypro-
wadzenie jednośladu. W garażach wolnostojących, które 
nie wychodzą bezpośrednio na drogę czy ulicę, można za-
montować niedrogie bramy uchylne.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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OGÓLNE ZASADY
DOBREGO MONTAŻU  
BRAMY GARAŻOWEJ
1. Do montażu bramy przystępujemy po zakończeniu 

wszystkich prac murarskich i tynkarskich, kiedy wy-
lana została już posadzka.

2. Staranne przygotowanie otworu. Powierzchnie, do 
których mocowane będą elementy boczne ościeżnicy 
muszą być idealnie pionowe, a posadzka dobrze wy-
poziomowana, tak by między nią a dołem bramy nie 
powstała szczelina.  

3. Dokładny pomiar otworu. Należy wymierzyć jego 
szerokość i wysokość, wysokość nadproża wewnątrz 
garażu – od krawędzi górnej otworu do stropu, a także 
wymiary tzw. węgarków – odległość bocznej krawędzi 
otworu do ściany bocznej, która powinna wynosić co 
najmniej 10 cm. Rozmiar „zamówieniowy” powinien 
odpowiadać rozmiarowi otworu. Brama segmentowa 
powinna być zamontowana za otworem, czyli od środ-
ka garażu. 

4.  Jeśli montujemy bramę z napędem, przed monta-
żem do garażu należy doprowadzić zasilanie. Musi-
my także uwzględnić przestrzeń na elementy napędu

.
5. Szczegóły montażu zależą od typu bramy, dlatego na-

leży stosować się do załączonej instrukcji.

6. Warto sprawdzić czy dostarczona brama zawiera 
wszystkie elementy, a jej wymiary są zgodne z wymia-
rami ościeża.

7. Podczas samego montażu najistotniejsze jest precy-
zyjne połączenie bramy ze ścianą budynku. Należy 
pamiętać, że bramę mocujemy do muru garażu, a nie 
np. do warstwy styropianu.

8.  Ważne jest wykonanie solidnych odprowadzeń 
wody z rejonu uszczelki progowej i elementów 
ościeżnicy, a także zapewnienie odpowiedniej wen-
tylacji.
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PIERWSZY NA RYNKU 
REKUPERATOR NAPRAWDĘ ON-LINE

Tymczasem rekuperator jest tak dobry i sprawny, jak auto-
matyka, która nim steruje i to jej możliwości decydują o na-
szym komforcie na co dzień. Poznaj pierwszy na rynku 
rekuperator naprawdę on-line – Komfovent Domekt.
Faktem jest, że rekuperatory Komfovent Domekt od wie-
lu lat są wyznacznikiem jakości na polskim rynku. Dzięki 
cyklicznym konsultacjom bezpośrednio z użytkownikami 
urządzeń, Komfovent może zaproponować produkty, któ-
re są energooszczędne, ciche, łatwe w montażu i przede 
wszystkim intuicyjne w obsłudze. Od kilku miesięcy trwała 
kolejna burza mózgów, jak można jeszcze bardziej uspraw-
nić urządzenia dedykowane do domów. I udało się! Kom-
fovent zrobił coś, czego żaden z producentów jeszcze nie 
zrobił – Komfovent Domekt – pierwszy rekuperator na-
prawdę on-line.

APLIKACJA KOMFOVENT CONTROL.
PEŁEN DOSTĘP DO WSZYSTKICH FUNKCJI 
REKUPERATORA Z TWOJEGO SMARTFONA
W związku z tym, że wszystko przenosi się do świata cy-
frowego, a ludzie coraz chętniej korzystają z rozwiązań 
pozwalających na zarządzanie sprzętem domowym z po-
ziomu smartfona, na początku marca uruchomiona została 
aplikacja mobilna oparta o chmurę producenta – Komfo-
vent Control. W tym miejscu możemy stwierdzić: „No tak, 
ale inni producenci również mają dedykowane aplikacje, 
sterowanie przez smartfona, podłączenie do internetu itd. 
…”, i oczywiście jest to prawda. Natomiast różnice tkwią, 
jak zawsze, w szczegółach. Podstawowa polega na tym, że 
rekuperatory Komfovent Domekt nie potrzebują dodatko-
wego panelu sterowania – do obsługi wystarczy darmowa 

aplikacja. 
Co ważne, aplikacja nie jest 
dodatkiem do urządzenia 
– stała się równoważna ze 
standardowym panelem ste-
rowania. Super cienki, doty-
kowy, kolorowy panel LCD 
jest opcjonalny, ponieważ nie 
wpływa w żaden sposób na 
funkcjonalności czy też samą 
pracę rekuperatora. Warto 
również zaznaczyć, że urzą-
dzenia Komfovent Domekt 
w standardzie mają wszyst-
kie dostępne funkcje – klient 

Szeroki wachlarz dostępnych na rynku rekuperatorów oraz ogrom możliwych rozwiązań sprawia, że 
wybór właściwego urządzenia staje się bardzo trudny. Producenci prześcigają się, który z nich ma 
wyższą sprawność odzysku ciepła i stawiają ją jako priorytet, który ma determinować końcowy zakup. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Komfovent Domekt – rekuperator naprawdę on-line 
(wybrane modele – bestsellery 2018 i 2019 – Komfovent Domekt R 450 V oraz Komfovent Domekt R 600 H)



65www.horyzont.com

może korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez pono-
szenia żadnych dodatkowych kosztów.

STERUJ REKUPERATOREM Z DOWOLNEGO 
MIEJSCA NA ZIEMI.
POŁĄCZENIE Z CHMURĄ PRODUCENTA
Kolejnym wyzwaniem, jakie stało przed Komfovent, było 
maksymalne uproszczenie procesu podłączania rekupe-
ratora do chmury producenta. Po kilkumiesięcznych te-
stach cel został osiągnięty. Można z pełnym przekonaniem 
napisać, że proces logowania rekuperatora Domekt do 
chmury jest maksymalnie przyjazny dla użytkownika – od-
bywa się w pełni automatycznie:
a) Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu protokołu DHCP 

urządzenie samo wykrywa połączenie z Internetem 
i tworzy wstępne połączenie. 

b) Użytkownik rekuperatora po pobraniu darmowej apli-
kacji Komfovent Control dostępnej na platformach An-
droid oraz iOS, skanuje kod QR z urządzenia.

c) Całą resztą zajmuje się inteligentna automatyka stero-
wania rekuperatora – użytkownik nic nie musi robić!

Po połączeniu z chmurą Komfovent sterowanie urządze-
niem jest możliwe z dowolnego miejsca na Ziemi (tam gdzie 
jest Internet). Dodatkowo aplikacja posiada wszystkie 
funkcje, które oferuje standardowy panel sterowania. Uzu-
pełnieniem mobilnej aplikacji jest wbudowany webserwer 
automatyki, dzięki któremu możemy sterować pracą reku-
peratora z poziomu przeglądarki internetowej – nawet je-
żeli w naszej sieci domowej nie mamy Internetu. 
W tym miejscu w zasadzie można zakończyć ten artykuł, 
jednak tytuł zobowiązuje. Bycie naprawdę on-line, nie 
ogranicza się bowiem do aplikacji mobilnej. Komfovent do-
skonale to rozumie, dlatego poprzez swojego generalnego 
dystrybutora w Polsce – firmę VENTIA – podjęte zostały 
dalsze działania.

BEZPŁATNA POMOC TECHNICZNA 
I SERWIS ON-LINE – KOMFORT I SPOKÓJ 
NA CO DZIEŃ, RÓWNIEŻ PO GWARANCJI!
Od ponad roku bardzo intensywnie rozwijana jest i pro-
mowana usługa Zdalnego Wsparcia serwisowego on-line, 
dzięki której pracownik działu technicznego Ventia może 
połączyć się z rekuperatorem on-line i przeprowadzić 
jego diagnostykę, aktualizację oprogramowania, zopty-
malizować parametry pracy czy nawet naprawić zdalnie 
urządzenie. Przeprowadzenie Zdalnego Wsparcia, umoż-
liwia zaawansowana automatyka sterująca, która posiada 
rozbudowany system autodiagnostyki oraz szereg funkcji 
wspomagających działania on-line. Wspomniany wcześniej 
wbudowany webserwer dla specjalistów Ventia jest ser-
cem rekuperatora i dzięki niemu, mają oni wgląd w procesy, 

które tam zachodzą. Usługa Zdalne Wsparcie z założenia 
jest bezpłatna, również po zakończeniu okresu gwa-
rancyjnego i już w tym momencie jest unikatowa na skalę 
rynku. Aby zobrazować skalę przedsięwzięcia w roku 2019 
przeprowadziliśmy ponad 200 połączeń on-line z rekupe-
ratorami, natomiast w tym roku liczba ta już przekroczyła 
450 przypadków.

3-LETNIA PEŁNA GWARANCJA 
PRODUCENTA I ZAWSZE AKTUALNE 
OPROGRAMOWANIE REKUPERATORA 
Jedynym warunkiem korzystania otrzymania 3-letniej 
gwarancji będzie podłączenie urządzenia do Internetu 
i rejestracja na stronie www.Ventia.pl swojego rekupera-
tora. Co ważne przedłużenie gwarancji będzie możliwe 
dla wszystkich urządzeń zakupionych OD POCZĄTKU 
2020 r. Oprócz oczywistych korzyści wynikających z re-
jestracji (długa gwarancja), użytkownicy będą mieli możli-
wość stałej aktualizacji rekuperatorów. Z całą pewnością 
można powiedzieć, że tym samym Komfovent jak i VENTIA 
stali się pionierami na polskim rynku w zakresie zdalnej ob-
sługi użytkowników, a to nie koniec. 

KIERUJ SIĘ FAKTAMI. 
WYBIERZ KOMFOVENT DOMEKT
Przy wyborze urządzenia kierujmy się faktami, nie obiet-
nicami. Wybierzmy rekuperator nowoczesny, posiadający 
wszystkie funkcje on-line w standardzie, z długą gwarancją 
i wsparciem serwisowym nawet po jej zakończeniu. Wy-
bierzmy Komfovent Domekt. 

Generalnym dystrybutorem w Polsce rekuperatorów naprawdę on-line Komfovent Domekt 
jest VENTIA sp. z o.o. www.ventia.pl

Steruj rekuperatorem z każdego miejsca na Ziemi 
– dzięki połączeniu z chmurą producenta. APLIKACJA 
KOMFOVENT CONTROL

Łącz się z rekuperatorem bez kabli, Wi-Fi w standardzie. 
NANO ROUTER zawsze gratis.

Korzystaj z bezpłatnej pomocy technicznej i serwisu 
on-line także po gwarancji. ZDALNE WSPARCIE 
SERWISOWE ON-LINE.

Korzystaj zawsze z aktualnego, najnowszego 
oprogramowania Twojego rekuperatora. MOŻLIWOŚĆ 
BIEŻĄCEJ AKTUALIZACJI.

Łatwo steruj swoim rekuperatorem z dowolnego 
urządzenia. WEBSERWER zawsze w standardzie.

Automatyczne połączenie rekuperatora z Internetem.
INTELIGENTNY PROTOKÓŁ DHCP.

TY TEŻ MOŻESZ BYĆ ONLINE!
Twój rekuperator Komfovent Domekt już jest.
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• POSADZKI NA GRUNCIE I STROPACH – WYKŁADZINY

• POSADZKI ZEWNĘTRZNE – TARAS

• STOLARKA WEWNĘTRZNA

• TYNKI WEWNĘTRZNE 

• ELEWACJE

PRACE WYKOŃCZENIOWE
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JAKIE PRACE
CZEKAJĄ CIĘ  
NA TYM ETAPIE?

Zaczynamy decydować o elementach widocznych, 
a tym samym także myśleć o dekoracjach i aranżacji 
domu. Na horyzoncie widać już upragniony wielki finał, 
zanim to nastąpi, przedstawiamy czynności, które po-
zostały Ci jeszcze do wykonania. Niekiedy ten etap roz-
dziela się na stan deweloperski oraz stan „pod klucz”. 
Tak jak wspominaliśmy wcześniej – wszystko zależy od 
tego, jak umówiliście się ze swoim wykonawcą. 

STAN DEWELOPERSKI 
To czas, który poświęca się przede wszystkim na montaż 
instalacji wewnętrznych, ale jeszcze bez urządzeń. Często 
ten etap obejmie także tynkowanie elewacji, termoizolację 
poddasza, instalację urządzeń grzewczych, rozprowadze-
nie po budynku innych instalacji oraz wykończenie podłóg. 
Można powiedzieć, że budynek w stanie deweloperskim 
jest już wykończony z zewnątrz, jednak jego wnętrze wy-
maga jeszcze pracy.

STAN POD KLUCZ
Co do zasady, powinien stanowić uzupełnienie stanu de-
weloperskiego, a zatem obejmuje całkowite wykończenie 
wszystkich pomieszczeń, wykonanie białego montażu, 
malowanie ścian farbą, układanie kafelków na ścianach. 
Stan ten obejmuje także budowę podjazdów czy ogrodzeń 
działki. Bywa, że stan „pod klucz” oznacza również montaż 
mebli pod zabudowę w kuchni czy garderobie.

PRACE WYKOŃCZENIOWE
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Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS
(ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian 
zewnętrznych. Obejmuje on ułożenie izolacji cieplnej (głównie na bazie płyt styropianowych) na 
odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana zewnętrzna) oraz wykonanie warstwy wykończeniowej 
w postaci tynku elewacyjnego. 

OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

SYSTEMY ZEWNĘTRZNEGO IZOLOWANIA 
FASAD BUDYNKÓW 
Są sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym w budownic-
twie od ponad 30 lat. Ich zgodność z Aprobatą Technicz-
ną gwarantuje uzyskanie odpowiedniej ochrony cieplnej 
budynku, tylko wówczas, jeśli pochodzą od jednego pro-
ducenta, a ich aplikacja jest wykonana zgodnie z wytycz-
nymi poprawnego wykonania. Ma to też ogromny wpływ 
na zachowanie trwałości i estetyki wykonanej elewacji. 
Ocieplenie materiałami pochodzącymi z kompletnego sys-
temu będzie trwałe i zapewni odpowiednią ochronę bu-
dynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych. Izolacja termiczna ze styropianu jest 
trwała i zachowuje niezmiennie swoje właściwości użyt-
kowe przez cały okres eksploatacji budynku. Warunkiem 
uzyskania dużej trwałości całego ocieplenia jest jednak 
bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszcze-
gólnych elementów składowych zarówno pod względem 
mechanicznym jak i chemicznym. Potwierdzeniem kompa-
tybilności poszczególnych składników jak styropian, tynki, 
farby, kleje, i innych materiałów tworzących system ocie-

pleń są np. Rekomendacje Techniczne wydawane przez 
Instytut Techniki Budowlanej. 

KOMPLETNE SYSTEMY OCIEPLEŃ, 
A SPRAWA EWENTUALNYCH REKLAMACJI
W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych stosowanie 
kompletnego systemu ociepleń w skład którego wchodzą: 
płyty styropianowe, kleje, siatki zbrojące, grunty, tynki, co 
jest bardzo istotne dla inwestora z tytułu ewentualnych 
roszczeń reklamacyjnych. Kompletny system ociepleń 
jest objęty dokumentem jakim jest Aprobata Techniczna, 
co też jest jasną informacją jakie produkty tworzą system, 
który został przebadany pod względem kompatybilności 
składników i zachowania się całego układu w funkcji czasu 
i bezpieczeństwa pożarowego (klasyfikacja ogniowa NRO 
– Nie Rozprzestrzeniający Ognia). Niewiele osób wyko-
nujących ocieplenie (inwestorzy, wykonawcy, projektanci) 
posiada wiedzę, że zastosowanie produktów nie objętych 
wspólną Aprobatą Techniczną (np. tynk lub klej , itp.), po-
woduję utratę roszczeń z tytułu reklamacji do producenta 
materiałów. Wykonanie systemu ociepleń ścian zewnętrz-

Skład systemu ETICS wchodzą następujące komponenty:

1. płyty termoizolacyjne: styropian kategorii FASADA,
2. klej/zaprawa do mocowania styropianu,
3. klej/zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej,
4. siatka do wykonywania warstwy zbrojonej,
5. łączniki mechaniczne – opcjonalnie (jeżeli są przewidziane projekcie), 
6. tynk zewnętrzny,
7. farba elewacyjna – wersja opcjonalna,
8. materiały wykończeniowe: listwy, narożniki, materiały uszczelniające
  (np. piany pvc), taśmy, itp.
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nych przy użyciu produktów pochodzących od różnych 
producentów kwalifikuje taki układ jako „SKŁADAK”. Dla-
tego bardzo ważnym argumentem przed rozpoczęciem 
prac (projektowych, zakupowych czy wykonawczych) jest 
wybór materiałów, które objęte są Aprobatą Techniczną 
i mają miano kompletnego systemu ociepleń.

ZASADY WYKONANIA OCIEPLENIA 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE 
TERMO ORGANIKA
ETAP I
Przygotowanie podłoża
1. Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podło-

że pod warstwy izolacyjne, należy najpierw oczyścić 
z resztek zapraw, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam 
oleju, itp. Na powierzchni podłoża nie powinno być 
również żadnych nalotów lub wykwitów solnych. Przy 
słabo związanych podłożach (istniejące warstwy tynku 
lub farby) należy uprzednio sprawdzić ich przyczep-
ność do elementów konstrukcyjnych z których zbudo-
wana jest ściana zewnętrzna i ewentualnie dokonać 
usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej 
stosując grunt uniwersalny lub sczepny.

2. Jeżeli ocieplany budynek nie ma wykonanej izolacji 
ścian fundamentowych (brak ciągłości izolacji), wów-
czas przed rozpoczęciem prac ociepleniowych fasad 
i montażem listwy startowej, należy pamiętać o wy-
konaniu dylatacji, czyli kilkucentymetrowego odstępu 
pomiędzy gruntem, a pierwszym rzędem styropianu 
(grunt „pracuje“ pod wpływem temperatury, np. mrozu 
i czasem podnosi się; dylatacja zapobiega niszczeniu 
styropianu wskutek tego zjawiska).

3. Do muru należy w pierwszej kolejności przymocować 
listwę startową, a następnie przykryć ją siatką zbroje-
niową z włókna szklanego. Siatka powinna wystawać na 
ok. 10 cm ponad listwę, od dołu zaś należy ją wypuścić 
na ok. 20 cm. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych należy 
oprzeć na listwie startowej. W miejsce listwy można 
również stosować specjalne profile cokołowe, zapew-
niające odpowiednie zabezpieczenie przyziemnej czę-
ści elewacji.

ETAP II
Montaż warstwy izolacyjnej, klejenie płyt styropiano-
wych
1. Zaprawę klejącą należy nanosić metodą pasmowo –

punktową. Pas o grubości ok. 15-20 mm na brzegach 
płyty styropia-
nowej, a w części 
środkowej w po-
staci niewielkich 
placków (zwykle 
4-6 na jedną 
płytę).  Po nało-
żeniu kleju, płytę 

należy natychmiast docisnąć do ściany z zachowaniem 
wyznaczonego pionu i poziomu. Wystające poza obrys 
płyty resztki masy klejącej należy natychmiast usunąć

2. Podczas przyklejania płyt styropianowych należy je 
starannie dociskać, zarówno do ściany, jak i do sąsied-
nich płyt, aby uniknąć powstawania szczelin w miej-
scach ich łączenia.

3. Kolejne rzędy 
płyt należy ukła-
dać w sposób 
„mijankowy”, tzn. 
wyższa płyta po-
winna zaczynać 
się w połowie 
długości płyty 
niższego rzędu. 
Przy narożnikach ścian płytę należy wysunąć na jej 
grubość, aby w ten sposób umożliwić wiązanie rzędów 
na obydwu ścianach. 

4. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczyna się ponow-
nie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie 
spoin i dobre wiązanie między poszczególnymi rzędami.

5. Jeśli na po-
wierzchni styku 
płyt styropiano-
wych wystąpią 
nierówności, na-
leży je wyrównać 
specjalną tarką do 
szlifowania styro-
pianu lub grubo-
ziarnistym papierem ściernym. 

6. Narożniki budyn-
ku (wszystkie na-
roża, jak również 
otwory okienne, 
drzwiowe, itp.) 
należy zabez-
pieczyć poprzez 
przyklejenie me-
talowych profili 
ochronnych z siatką w celu ochrony narożników przed 
uszkodzeniem. 

7. Po dwóch-czterech dniach od zakończenia mocowania 
płyt styropianowych, kiedy klej mocujący płyty odpo-
wiednio mocno zwiąże (w zależności od warunków at-
mosferycznych) można przystąpić do kolejnego etapu 
prac – wykonanie warstwy zbrojonej siatką.

 D O B R A  R A D A

Zależnie od rodzaju systemu i stosowanych w nim materiałów 
wiążących konieczne może być, równoległe z klejeniem, 
mechaniczne mocowanie płyt styropianowych przy użyciu 
kołków kotwiących. Mocowanie tego typu niezbędne jest tam, 
gdzie występuje słabe podłoże (stary tynk lub farba).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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ETAP III
wykonywanie warstwy zbrojonej
1.  Przed przystąpieniem do zatapiania siatki, powierzch-

nię jaką tworzą przyklejone płyty styropianowe nale-
ży przeszlifować w celu zniwelowania nierówności 
powstałych podczas klejenia oraz w celu zwiększenia 
przyczepności kleju do płyt styropianowych. Ewen-
tualne szczeliny powstałe na połączeniu płyt styro-
pianowych wy-
pełnia się pianą 
montażową.

2.  Na przyklejone 
płyty styropiano-
we, po wyschnię-
ciu warstwy 
mocującej, na-
nosi się warstwę 
kleju do zatapia-
nia siatki Termo 
Organika TO-KU 
lub TO-KUB o 
grubości ok. 2-3 
mm i na szerokość pasa siatki zbrojącej.

3.  Bezpośrednio w świeży klej wciska się, pionowo od 
góry do dołu, pasy siatki zbrojącej. Siatka musi być 
w całości zatopiona w masie klejącej bez fałd na całej 
swojej długości.

4.  Kolejne pasy 
siatki z włók-
na szklanego są 
układane podob-
nie jak pierwszy, 
od góry do dołu, 
nachodząc na 
pas sąsiedni na 
ok. 10 cm. Siatka 
powinna zacho-
dzić również na 
wszystkie na-
rożniki, profile 
ochronne, itp.

5.  Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 
48 godzin.

6. Na wyschnięte podłoże nanoszona jest następnie 
warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny.

ETAP IV
nakładanie tynku fasadowego
Tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej pod-
łoże, w sposób ciągły bez przerywania pracy. Nakłada-
nie tynku nie może być prowadzone w czasie deszczu 
lub przy intensywnym promieniowaniu słonecznym. 
Zależnie od wymaganego efektu plastycznego, nadaje 
się tynkowi powierzchniową fakturę drapaną, zacieraną, 
zmywaną lub natryskową.

 D O B R A  R A D A

Dobierając kolor elewacji należy zwrócić uwagę, że kolor 
tynku wpływa w istotny sposób na występujące w nim 
naprężenia termiczne. Im jaśniejszy jest kolor, tym więcej 
promieniowania słonecznego odbija się od elewacji i tym 
mniejsze są naprężenia termiczne. Ciemne powierzchnie 
natomiast intensywniej to promieniowanie absorbują 
(nagrzewają się do znacznie większych temperatur), co może 
prowadzić do powstawania dużych naprężeń wewnątrz 
struktury tynku.

TYNKI CIENKOWARSTWOWE W SYSTE-
MACH OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA 
ESTETYKA, KOLORYSTYKA, KREACJA STYLU
O wyglądzie elewacji budynku decyduje zewnętrzna war-
stwa, którą w zdecydowanej większości stanowi tynk 
cienkowarstwowy o określonej barwie i strukturze. Dzięki 
rozwojowi nauki i zastosowaniu nowoczesnych technolo-
gii produkcyjnych inwestorzy mogą dziś wybierać spośród 
nieograniczonej palety barw (kilkaset kolorów). Producen-
ci chemii budowlanej w swojej ofercie posiadają produkty 
pozwalające spełnić różnorodne oczekiwania klientów. 
W kompletnym systemie ociepleń tynk stanowi zewnętrz-
ną warstwę elewacji narażoną na niekorzystne warunki at-
mosferyczne. To jaki tynk zewnętrzny wybrać uzależnione 
jest od rodzaju podłoża oraz potrzebnych dodatkowych 
właściwości fizykochemicznych. Tynki są odporne na wa-
runki atmosferyczne oraz korozje biologiczną. Dodatko-
wo tynk akrylowy i tynk silikonowy wykazują zwiększoną 
odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory 
tynków odporne są na blaknięcie, a tynk silikonowy dzięki 
lepszym właściwościom mechanicznym i elastyczności od 
tynku mineralnego może być stosowany także na podło-
żach niemineralnych. Nie zwalnia to niestety użytkownika 
przed okresowym przeglądem i usuwaniem ewentualnych 
zabrudzeń lub porażeń biologicznych. Tynk jak każda po-
wierzchnia elementów zewnętrznych tworzących budynek 
(dachówka, rynny, parapety, okna, itp.) ulega stopniowemu 
zabrudzeniu. Najlepszym przykładem są szyby w oknach, 
które mimo idealnie gładkiej powierzchni w porównaniu
ze strukturą tynku, również ulegają zabrudzeniu. Ze wzglę-
du na właściwości i rodzaj spoiwa tynki dzielimy na: 

TYNKI MINERALNE
W tynkach mineralnych głównym spoiwem jest cement 
lub cement i wapno. Sprzedawane są z reguły jako su-
cha zaprawa w workach papierowych. Przed ich nałoże-
niem należy je wymieszać z odpowiednią ilością wody. 
Zaleca się, żeby tynki mineralne po aplikacji były po-
kryte farbą zewnętrzną w wybranym kolorze. Najczę-
ściej stosuje się do tego farby silikonowe lub silikatowe.
Do głównych zalet tych tynków należą: odporność na 
warunki zewnętrzne oraz paroprzepuszczalność. Niewąt-
pliwą zaletą jest ich stosunkowo niska cena jednak ich za-
stosowanie jest bardziej pracochłonne niż w przypadku in-
nych tynków, a malowanie po nałożeniu niweluje tę zaletę.
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TYNKI AKRYLOWE
Dostarczane są w formie gotowej do użycia w wiaderkach, 
w postaci masy, którą bezpośrednio nakłada się na ścianę. 
Tynk akrylowy może być od razu zabarwiony na wybrany 
przez klienta kolor. Do zalet tych tynków należy wysoka 
odporność na uszkodzenia mechaniczne i trwałość 
kolorów. Tynk akrylowy na powierzchni ściany tworzy 
wodoszczelną, elastyczną powłokę, dlatego aplikowany 
powinien być dopiero po dokładnym wyschnięciu murów. 
Spośród tynków organicznych jest to z reguły najtańszy 
produkt.

TYNKI SILIKONOWE
Uważane są za najlepsze spośród tynków cienkowarstwo-
wych. Dzięki specjalnym dodatkom zapewniają efekt sa-
mooczyszczenia fasad, dzięki czemu elewacja długo jest 
czytsa. Mogą być stosowane praktycznie na każdym pod-
łożu i w każdym systemie ociepleń. Sprzedawane w posta-
ci gotowej do aplikacji masy mogą być barwione praktycz-
nie na dowolny kolor. Duża trwałość i wysoka odporność 
mechaniczna i biologiczna, a także długotrwały efekt czy-
stych ścian przy zachowaniu barw na wiele lat to cechy, 
które zdecydowanie przemawiają na korzyść tynków sili-
konowych.

TYNKI POLIKRZEMIANOWE
Do ich produkcji wykorzystuje się szkło potasowe. Dzię-
ki temu tynki silikatowe są łatwo zmywalne i odporne 
na brud, kurz czy algi i glony. Do ich zalet należy również 
duża trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.  

Szczególnie polecane są do stosowania w budynkach zlo-
kalizowanych w pobliżu zbiorników wodnych lub na te-
renie podmokłym. Aplikacja tynku silikatowego wymaga 
dużego doświadczenia i rygorystycznego przestrzegania 
zaleceń producenta. Złe nałożenie tynku może skutkować 
uszkodzeniem fasady, a co za tym idzie może narazić inwe-
stora na poważne koszty. 

SĄ RÓWNIEŻ WERSJE TYNKÓW ŁĄCZĄCE 
W SOBIE CECHY RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ 
Tynki silikonowo-akrylowe (siloksanowe) – są bardziej 
paroprzepuszczalne od tynków akrylowych, ale nie posia-
dają wszystkich zalet tynków silikonowych.
Tynki silikonowo-silikatowe – stanowią połączenie żywi-
cy silikonowej ze szkłem potasowym zapewniając łatwiej-
szą aplikację przy jednoczesnej trwałości i odporności ele-
wacji.
Tynki mozaikowe – rodukowane są z na bazie barwionych 
kruszyw mineralnych zatopionych w przeźroczystej żywi-
cy akrylowej. Tynki mozaikowe są bardzo trwałe i odpor-
ne na uszkodzenia mechaniczne. Zachowują swoje kolory 
przez wiele lat. Stosowane zazwyczaj są do uwypuklenia 
detali architektonicznych takich jak cokoły, gzymsy, po-
dmurówki. Zalecane są szczególnie tam, gdzie ściany nara-
żone są na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. 
Elementy dekoracyjne – imitacje drewnianych lub ka-
miennych okładzin mające bardzo mały ciężar i dodatko-
we właściwości izolacyjne, łatwe w montażu i eksploatacji. 
Zyskują coraz większą popularność jako optymalne połą-
czenie efektu wizualnego, jakości i ceny.
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FASADA WENTYLOWANA 

CO TO JEST I NA CO ZWRÓCIĆ 
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

Fasady wentylowane, czyli takie, które mają szczelinę powietrzną między okładziną elewacyjną, 
a materiałem termoizolacyjnym są coraz popularniejszym rozwiązaniem w budynkach. Jeżeli w Państwa 
domu zaprojektowana została fasada wentylowana, poniżej wyjaśniamy na co zwrócić szczególną uwagę. 

PRZEŁOMOWA HYBRYDA ISOVER 
Przełomowym rozwiązaniem w izolacji fasad wentylowa-
nych wprowadzonym na rynek przez markę ISOVER jest 
rozwiązanie hybrydowe, które łączy zestaw wełen szkla-
nych i skalnych. Hybryda ISOVER to system, który pozwa-
la wykorzystać wszystkie zalety obu rozwiązań i łączy ze 
sobą najlepsze cechy obu typów wełen. Gwarantuje dosko-
nałą mechanikę wełen skalnych oraz wysokie właściwości 
termiczne i sprężystość wełen szklanych. System polega 
na aplikacji dwóch warstw izolacji, gdzie pierwszą stanowi 
wełna mineralna szklana, a drugą warstwę wełna skalna. 
Montaż odbywa się przy wykorzystaniu standardowych 
łączników dedykowanych do izolacji fasad wentylowanych 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z projek-
tem. Sugerowanym rozwiązaniem jest zastosowanie jako 
spodniej (wewnętrznej) warstwy produkt bez welonu 
– Panel Płyta (λ=0,034 W/m*K) o grubości dostosowanej 
do wymagań cieplnych, a jako wierzchniej (zewnętrznej) 
warstwy Polterm Max Plus (λ= 0,035 W/m*K) o grubości 
5 cm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby stoso-
wać, jako wierzchnią (zewnętrzną) warstwę rozwiązania, 
wełny mineralne szklane o niższych parametrach, w ta-
kim przypadku optymalną kombinacją będzie Panel-Płyta  
(λ= 0,034  W/m*K) jako warstwa spodnia oraz Super-Vent  
Plus (λ= 0,031 W/m*K) jako warstwa wierzchnia.

Montaż przy wykorzystaniu łączników mechanicznych np. Ejot 
pełniącego funkcję dodatkową – zapewnienie stabilizacji izolacji 
w ilości nie mniejszej niż 5 szt/m2

Fasada wentylowana powstaje dzięki zamocowaniu do 
ściany nośnej konstrukcji wsporczej, najczęściej aluminio-
wej lub stalowej, pomiędzy którą mocuje się izolację ter-
miczną, a następnie na tej konstrukcji, z uwzględnieniem 
szczeliny wentylacyjnej, zostaje zainstalowana okładzina 
dowolnego rodzaju. Z punktu widzenia izolacji cieplnej, 
konstrukcja wsporcza jest sprzeczna z zasadami projek-
towania przegród energooszczędnych. Aluminium i stal są 
doskonałymi przewodnikami cieplnymi, a co za tym idzie są 
mostkami termicznymi, które pogarszają izolacyjność fa-
sad. Właśnie dlatego w fasadach wentylowanych tak waż-
ne jest stosowanie produktów termoizolacyjnych o niskich 
współczynnikach przewodzenia ciepła, które pozwalają na 
zrekompensowanie strat spowodowanych mostkami ciepl-
nymi metalowej konstrukcji.

PRODUKTY ISOVER 
DO FASAD WENTYLOWANYCH 
W izolacji fasad wentylowanych stosowane są zarówno 
produkty z wełny mineralnej szklanej i skalnej, które są do-
stępne w ofercie ISOVER. Wełnę skalną na fasadach wy-
różniają przede wszystkim walory mechaniczne, natomiast 
wełnę szklaną cechują doskonałe parametry termiczne, 
nieosiągalne obecnie przez wełny skalne oraz sprężystość, 
dzięki której izolacja doskonale dopasowuje się do kon-
strukcji wsporczej. Na ofertę wełen skalnych marki ISOVER 
 składają się produkty o wartości współczynnika prze-
wodzenia ciepła λ[W/m*K] w zakresie od 0,035 [W/m*K]   
(Polterm Max Plus) do 0,038  [W/m*K] (Ventiterm, Pol-
term Max). Dla produktów szklanych zakres ten obejmuje 
niższe wartości λ: od 0,030 [W/m*K] dla produktu ISOVER  
Multimax 30 do 0,034  [W/m*K] (Panel-Płyta oraz Panel-
-Płyta Plus).
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Ocieplenie dachu budynku to niezwykle ważna kwestia. Przez nieszczelny dach z Twojego domu 
może uciec aż ¼ ciepła! Warto zatem wiedzieć, jak prawidłowo go ocieplić, żeby poczuć się 
bezpiecznie, komfortowo i nie przerazić się rachunkami za ogrzewanie!

OCIEPLANIE DACHU 
BEZ TAJEMNIC

WEŁNA MINERALNA 
– KTÓRĄ Z NICH OCIEPLIĆ DACH?
Najbardziej pożądanym materiałem, jakim obecnie ocie-
pla się dachy, jest wełna mineralna. To wysokiej jakości 
izolator, zarówno termiczny, jak i akustyczny. Charakte-
ryzuje się szczelnością i sprężystością, dokładnie wypeł-
niając każdą przestrzeń dachową. Mało tego, nie jest to 
materiał łatwopalny, zatem żaden ogień nie będzie wełnie 
straszny! Jeżeli chcesz zdecydować się na tego rodzaju 
ocieplenie, warto będzie rozejrzeć się za średnio twardą 
i możliwie sprężystą wełną. Najczęściej kupowane rodza-
je wełny to:
• szklana – z kwarcowego piasku i szklanej stłuczki,
• skalna – najczęściej z dolomitu, bazaltu, kruszywa wa-
piennego albo mineralnych brykietów.

Wełnę mineralną z powodzeniem możesz zastosować na 
płytach wykładanych między krokwiami i pod nimi, a tak-
że w matach. Pamiętaj, że lepszym izolatorem w tym przy-
padku będzie wełna szklana, która dodatkowo jest bar-
dziej odporna na ogień czy też odkształcanie.

O CZYM NIE ZAPOMNIEĆ NA ZAKUPACH?
Przede wszystkim, musisz być w stanie wybrany materiał 
umieścić między poszczególnymi elementami konstrukcji 
dachu. Materiał powinien wypełnić każdą szczelinę i przy-
legać dość mocno do całości szkieletu. Jego zadaniem 
będzie także dotarcie go każdego załamania i narożnika, 
ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie on w stanie 
zapewnić dobrej izolacji – zwłaszcza przed chłodniejszymi 
dniami. Ważne jest, by wybierać materiały dobrej i wyso-
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Nie zapomnij, aby wcześniej upewnić się co do:

• szczelności konstrukcji i stopnia nachylenia dachu;

• siły nasłonecznienia na co dzień;

• przebiegu wentylacji w budynku. 

Pamiętaj, że im stopień nachylenia dachu mniejszy, tym 
niższe ryzyko jego zawilgocenia! W takim przypadku 
warto będzie mieć kamerę termowizyjną, która pomoże 
ustalić wszystkie potrzebne dane do ocieplenia dachu za 
pomocą metody wdmuchiwania celulozy. 

kiej jakości, ponieważ minimalizuje się tym samym ryzy-
ko pojawienia się niepożądanych luk, czyli termicznych 
mostków.
Nie decyduj się na izolację twardą, bo jest ją ciężko ułożyć. 
O wiele lepszą opcją są sprężyste materiały, które łatwo 
dopasować i wypełnić nimi szczeliny (jak wełna mineral-
na, pianka lub styropian). Możesz w tym celu zdecydować 
się np. na płytę styropianową, służącą do ocieplania da-
chu. Wykonane są one z grafitowego bardzo elastycznego 
polistyrenu.

WEŁNA MINERALNA CZY PIANKA 
POLIURETANOWA? 
Jeżeli chodzi o piankę, na rynku dostępne są dwa popu-
larne typy – zamknięto-komórkowa i otwarto-komórko-
wa, przy czym dach ociepla się 
zazwyczaj przy użyciu tej dru-
giej. Należy jednak pamiętać, że 
pianka ta nie może być cieńsza 
niż 20 cm. Jeśli o tym nie zapo-
mnisz, zapobiegniesz powstaniu 
mostków termicznych!
Zastanawiasz się, który ma-
teriał jest bardziej opłacalny? 
Za wełnę mineralną w macie 
możesz zapłacić podobnie lub 
minimalnie drożej niż za wełnę 
w płycie. Jeszcze droższe oka-
że się ocieplenie pianką poliuretanową. Izolacja dachu 
otwarto-komórkową pianką to koszt mniej więcej dwa 
razy większy, z kolei za zamknięto-komórkową zapłacisz 
nawet 3-4 razy więcej.

WDMUCHIWANIE CELULOZY
To nic innego, jak jeden ze sposobów ocieplania dachu. 
Możesz np. zdecydować się na materiał pozyskany z recy-
klingu (celuloza), który zostanie nasączony odpowiednio 
dobranymi związkami chemicznymi. Musi być bowiem od-
porny i na ogień i na wilgoć. Dzięki dopasowanym związ-
kom chemicznym jest to możliwe! To dobry materiał na 

wypełnianie luk np. po wełnie mineralnej, która odpadła. 
Do wdmuchiwania celulozy konieczne jest jednak posia-
danie specjalnej maszyny wyposażonej w przewód, które-
go końcówki będą podawać granulat pod ciśnienie.

GRUBOŚĆ OCIEPLENIA
Taka warstwa powinna być możliwie jak najgrubsza – 
dzięki temu ryzyko mostków termicznych spadnie, a izo-
lacja będzie znacznie pewniejsza. Zalecana grubość to od 
25 do 30 cm. Najlepiej ocieplać dach warstwami:

warstwa 1 – między elementami konstrukcji. Jeżeli stosu-
jesz połacie zabezpieczone wysokoparoprzepuszczalną 
folią, warstwa izolacyjna musi być mniejsza od wysokości 
krokwi o 1-2 cm. W przypadku folii niskoparoprzepusz-

czalnej będzie to 3-6 cm.
warstwa 2 – zasłania elemen-
ty konstrukcji, jakie wykazują 
mniejszy stopień izolacji i po-
zwala pozbyć się mostków ter-
micznych. Po zsumowaniu obu 
warstw musi wyjść zalecana 
grubość, czyli do 30 cm.

JAK OCIEPLIĆ DACH? 
INSTRUKCJA
1. Zmierz odległość między 
krokwiami, czyli tzw. rozstaw. 

Dzięki temu będziesz mógł odpowiednio przyciąć wy-
brany przez siebie materiał na ocieplenie dachu .

2. Dopasuj materiał do konstrukcji – odcinki muszą być 
szersze od odległości między krokwiami o przynaj-
mniej 2 centymetry.

3.  Pierwszą warstwę ułóż poprzez wciśnięcie jej, jedno-
cześnie zwracając uwagę na to, by wełna przylegała 
nie tylko do siebie, ale też do całej konstrukcji szkieletu 
dachu.

4. Do krokwi przymocuj stalowy ruszt, aby później 
przykręcić tam nośne profile. W listwach powinieneś 
umieścić resztki materiału izolacyjnego, by stanowiły 
podparcie dla pierwszej warstwy. Muszą tez zapewnić 
ocieplenie drugiej warstwy. Wówczas należy ułożyć 
pod krokwiami drugą warstwę izolacyjną i za jej pomo-
cą usunąć mostki termiczne, jeżeli się takie pojawiły.

5. Pozostało zamontować folię, jeżeli planujesz budować 
np. łazienkę czy WC na poddaszu. Jeśli będzie to jednak 
sypialnia czy inne „suche” pomieszczenie, możesz od 
razu mocować panele lub płyty kartonowo-gipsowe!
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Kolejnym bardzo ważnym punktem podczas izolacji cieplnej dachu jest 
zapewnienie ochrony przed wilgocią. Zagrożeniem nie jest jedynie nieszczelne 
pokrycie dachowe i przedostawanie się opadów deszczu w głąb dachu. Poddasze 
trzeba chronić przed wilgocią – również tą pochodzącą z wnętrza domu.

ZARZĄDZANIE 
WILGOCIĄ W BUDYNKU

Przenikaniu pary wodnej pochodzącej z wnętrza domu do 
środka przegrody przeciwdziała paroizolacja. ISOVER za-
leca zastosowanie paroizolacji na całej powierzchni pod-
dasza – para wodna może bez ograniczeń przemieszczać 
się z łazienki do przylegającego pokoju, dlatego nie warto 
ograniczać się do stosowania paroizolacji wyłącznie w  ła-
zience. Koszt paroizolacji jest niewielki, kilka złotych za 
m2, a szkody które mogą wyniknąć w wyniku jej braku, np. 
grzyb w konstrukcji dachu, są trudno odwracalne.
Warto wiedzieć, że szczelna warstwa paroizolacji to jesz-
cze nie wszystko. Dach skośny musi być również dobrze 
wentylowany (wloty i wyloty powietrza znajdują się w ka-
lenicy i przy okapie). Jeśli wykonawca zapomni o wentyla-
cji, w naszym domu może pojawić się grzyb i pleśń. Bądźmy 
na tym punkcie szczególnie wrażliwi!

Paroizolacja stanowi barierę dla pary wodnej uciekają-
cej wraz z ciepłem na zewnątrz budynku, zatem ma ona 
ogromny wpływ na to, czy drewniana konstrukcja będzie 
dobrze chroniona. Najlepiej więc stosować kompletne sys-
temy, czyli paroizolację wraz z taśmą i masą uszczelniającą.

SYSTEM AKTYWNEJ OCHRONY PRZED 
WILGOCIĄ ISOVER VARIO® XTRA
Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowied-
niego systemu opartego na inteligentnej i wytrzymałej 
membranie paroizolacyjnej ISOVER Vario® XtraSafe, uzu-
pełnionego o akcesoria w postaci wzmocnionych taśm 
montażowych i materiału uszczelniającego. System ten 
wykorzystując zmienny opór dyfuzyjny membrany reaguje 
na zmieniające się warunki klimatyczne hamując przenika-
nie wilgoci do warstw dachu w okresie zimowym, a pozwa-
lając w okresie letnim ujść wilgoci z konstrukcji. 
Należy pamiętać o szczelnym montażu membrany paro-
izolacyjnej na całej powierzchni izolowanego poddasza po-
między warstwami wełny i płytami gipsowo – kartonowy-
mi. Brzegi folii powinny zachodzić na siebie około 10 cm. 
Należy zwrócić również uwagę, aby podczas układania 
folii wszystkie połączenia były dokładnie uszczelnione za 
pomocą taśm klejących i specjalnej masy uszczelniającej 
ISOVER Vario®XtraFit. Zwłaszcza newralgiczne miejsca 
połączeń płaszczyzn, uszczelnienia przejść instalacyjnych 
i otworów wymagają szczególnie starannego i szczelnego 
wykonania.  

Zewnętrzne źródła wilgoci Wewnętrzne źródła wilgoci
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Efektywna izolacja nie jest widoczna na co dzień w domu, ale ma ogromny wpływ na wydatki związane 
z ogrzewaniem. By to wszystko grało, ważny jest nie tylko materiał izolacyjny, ale także poprawne 
wykonanie prac, aby w efekcie ograniczyć do minimum straty ciepła przez dach czy ściany.

JAK POŁĄCZYĆ MAKSIMUM 
KOMFORTU I OSZCZĘDNOŚCI 
PRZY OCIEPLANIU PODDASZA

WNIOSEK
Nie wystarczy wymiana żarówek na energooszczędne – 
to zaledwie kilka procent zużycia energii w przeciętnym 
polskim gospodarstwie domowym. Trzeba dobrze ocie-
plić dom, a wtedy można zaoszczędzić dużo, dużo więcej.
Dochodzimy zatem do wniosku, że inwestycja w dobre 
ocieplenie poddasza to gwarancja zmniejszenia kosztów 
za ogrzewanie, a oprócz korzyści finansowej także popra-
wa Twojego komfortu poprzez zapewnienie:
• Właściwej temperatury
• Zdrowego mikroklimatu 
• Cichych wnętrz
• Bezpieczeństwa pożarowego 
• Braku problemów z grzybem i pleśnią 
• Trwałości konstrukcji poddasza dzięki odprowadza-

niu wilgoci.

Zużycie energii w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym 
- struktura

W poradniku znajdziecie Państwo kilka praktycznych 
wskazówek jak osiągnąć komfort termiczny w domu, czy-
li jak skutecznie ocieplić poddasze by zimą było tam cie-
pło, cicho i przytulnie, natomiast latem nie zmieniało się 
w saunę, ale także na co zwrócić uwagę by dobra izolacja 
domu okazała się inwestycją długofalową, która zwróci 
się stosunkowo szybko. 

ZUŻYCIE ENERGII W POLSKICH DOMACH
Mając na uwadze zwiększające się z roku na rok ceny za 
energię, eksperci ISOVER przyjrzeli się zużyciu energii 
w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym, poniż-
sze fakty mówią same za siebie*):

1. Dla przeciętnego Polaka synonimem efektywności 
energetycznej w budynkach jest energooszczędna 
żarówka LED, podczas gdy wydatki na oświetlenie 
stanowią jedynie ok.3-4% energii zużywanej w bu-
dynkach, a aż 70% wydatków pochłania ogrzewanie 
i wentylacja.

2. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe przezna-
cza na ogrzewanie ponad 3 860 zł na sezon, co sta-
nowi ponad 27% wszystkich wydatków i prawie 70% 
wydatków na energię.

3. Korzyści wynikające z dobrej izolacji budynku, to 
ograniczenia zapotrzebowania na energię, poprawa 
komfortu cieplnego i akustycznego, jak również ogra-
niczenie ryzyka rozwoju pleśni.

*) źródło: raport Polska Ocieplona dostępny na 
https://lepiejbezsmogu.pl/polskaocieplona/
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Dobrze ocieplony dach w domach może ograniczyć straty ciepła nawet o jedną trzecią. Izolacja 
dachu jest więc wyzwaniem, któremu musimy sprostać, jeżeli zależy nam na niższych rachunkach za 
ogrzewanie. Dach powinien być przede wszystkim ocieplony ciągłą warstwą izolacji z odpowiednim 
zarządzaniem wilgocią, bezpieczny i trwały.

ENERGOOSZCZĘDNA 
IZOLACJA PODDASZA

Badanie budynku mieszkalnego kamerą termowizyjną

IZOLACJA PODDASZA – PORADY OGÓLNE:
Potrzeba oszczędzania energii wynika z przesłanek eko-
nomicznych, ekologicznych i użytkowych. Oszczędność 
energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród 
związana jest również z uwarunkowaniami wynikają-
cymi z przepisów techniczno-budowlanych, które od 
31.12.2020 zakładają zaostrzenie wymagań cieplnych 
promując rozwiązania energooszczędne. 
Mając na uwadze przepisy prawne w zakresie działań 
zmniejszających zużycie energii przez budynki oraz wy-
chodząc naprzeciwko oczekiwaniom inwestorów co do 
uzyskania optymalnego komfortu użytkowanych pomiesz-
czeń ISOVER od lat rekomenduje standard budownictwa 
energooszczędnego. 

Poddasze użytkowe – 
połączenie dachu i ściany 
zewnętrznej.
Ciągłość izolacji z wełny  
mineralnej gwarantuje  
mniejsze straty  
ciepła

Osiągniecie takiego standardu wyma-
ga przede wszystkim zmniejszenia strat 
ciepła przez przenikanie przegrody ze-
wnętrzne oraz minimalizację mostków 
cieplnych – czyli punktów przez które 
może uciekać ciepło (np. drewniana bel-
ka). Jest możliwe m.in. dzięki stosowaniu 
odpowiedniej grubości warstw izolacji 
z wełny szklanej ISOVER o jak najlep-
szych parametrach cieplnych w układzie 
dwuwarstwowym (wełna szklana ukła-
dana między i pod krokwiami). Istotny 
jest również szczelny montaż folii paro-
izolacyjnych na całej powierzchni izolo-

wanego poddasza od strony wnętrza oraz 
przemyślane detale konstrukcyjne, a co za 

tym idzie dokładne wykonawstwo (ciągłość izola-
cji, uszczelnienie ewentualnych przebić, odpowiednie 

zaizolowanie murłaty, styków ściany z dachem itp.).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Mostek termiczny (mostek cieplny)  – to element przegrody bu-
dowlanej, miejsce w którym dochodzi do niekontrolowanej utraty 
ciepła poprzez brak ciągłości izolacji lub jej przebicie.
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Najkorzystniejszym rozwiązaniem izolacji termicznej 
poddaszy jest dwuwarstwowy układ wełny (jedna warstwa 
izolacji układana pomiędzy krokwiami i druga warstwa 
pod krokwiami). Taki układ pozwala na zniwelowanie 
mostków termicznych jakie tworzą elementy konstrukcji 
nośnej (krokwie czy elementy metalowe konstrukcji dachu). 
Jednowarstwowy układ wełny i brak ciągłości termoizolacji 
zwiększa straty ciepła i znacznie obniża izolacyjność cieplną 
przegrody co zwiększa koszty ogrzewania, pogarsza komfort 
cieplny i niekorzystnie wpływa na trwałość budynku. 
Najbardziej efektywną izolacją poddasza jest izolacja 
dwuwarstwowa.

OCIEPLENIE 
PODDASZA UŻYTKOWEGO
Przykładowy układ warstw ocieplonego poddasza:
1, 2 – wełna szklana ISOVER 
3 – system ISOVER Vario®

4 – zabudowa z płyt GK
5 – profile i akcesoria montażowe

Wełna szklana
 ISOVER do izolacji poddaszy

IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA WEŁNĄ 
SZKLANĄ ISOVER 
Ze względu na występowanie elementów drewnianych 
konstrukcji dachu, do izolacji poddasza dobrze jest zasto-
sować lekki i sprężysty materiał jakim jest wełna szklana. 
Nie obciąży ona konstrukcji, a jednocześnie pozwoli wy-
pełnić całą przestrzeń między krokwiami, dzięki czemu 
unikniemy strat ciepła. Grubość zastosowanej wełny za-
leży indywidualnie od danej przegrody czy parametrów 
wełny i dla budynków, zwłaszcza energooszczędnych nie 
powinna być mniejsza niż 30-35 cm. Dostępne na rynku 
systemy zabudowy poddaszy umożliwiają zastosowanie 

grubości izolacji nawet powyżej 40 cm. 
W celu osiągnięcia odpowiedniego standardu izolacyj-
ności termicznej przegrody konieczne jest stosowanie 
materiałów izolacyjnych o jak najlepszych parametrach 
cieplnych (określonych współczynnikiem przewodzenia 
ciepła λ[W/mK]) np. Super – Mata Plus (λ=0,032 W/mK), 
Super - Mata (λ=0,033 W/mK) czy ISOVER Multimax 30 
(λ=0,030 W/mK). Im parametr ten jest niższy – tym pro-
dukt jest lepszym izolatorem termicznym.

PRZY OCIEPLANIU PODDASZA PAMIĘTAJ O 
• Stosowaniu sprawdzonych i rekomendowanych pro-

duktów z wełny szklanej o jak najlepszych właściwo-
ściach cieplnych (określonych parametrem lambda 
[W/mK] np. Super-Mata λ=0,033 W/mK

• Dwuwarstwowym układzie izolacji o łącznej grubości 
30-35 cm 

• Zachowaniu ciągłości izolacji
• Szczelnym montażu paroizolacji np. systemu ISOVER 

Vario® na całej powierzchni izolowanego poddasza

5

3

2
1

4
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Krok 1: Pomiar rozstawu krokwi – podczas cięcia wełny 
należy doliczyć naddatek około 2 cm.

Krok 2: Kilkukrotne strzepnięcie maty po rozpakowaniu.

Krok 3: Szczelne zaizolowanie murłaty w celu zapewnie-
nia ciągłości izolacji. Docięcie wełny w zależności 
od kąta nachylenia dachu.

Krok 4 Docinanie wełny w poprzek eliminuje powstawa-
nie odpadów i ścinków materiału z rolki.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ WEŁNY MINERALNEJ NA PRZYKŁADZIE IZOLACJI PODDASZA

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ
MONTAŻ OCIEPLENIA 
PODDASZA

Prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej dachu ma istotne znaczenie w późniejszym użytkowaniu 
domu. Nie wystarczy tylko dobrać odpowiedni produkt, ale należy również dobrze wykonać wszystkie 
prace, aby przyniosły one wymierne efekty, a poniesione nakłady na materiały termoizolacyjne 
zwróciły się szybciej dzięki oszczędnościom w kosztach ogrzewania.

Efektywność izolacji zależy bowiem od kilku czynników 
takich jak: wysokiej jakości materiał izolacyjny o odpo-
wiednich parametrach techniczno-użytkowych, optymal-
ny dobór materiału izolacyjnego do warunków i specyfiki 
danego budynku czy profesjonalny montaż.

Źle wykonana izolacja dachu może znacząco obniżyć 
właściwości termoizolacyjne przegrody oraz pogorszyć 
komfort termiczny użytkowanych pomieszczeń.
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Krok 5: Izolacja pierwszej warstwy między krokwiami. 
Wełny Super-Mata, Profit-Mata są samonośne 
– nie wymagają sznurkowania.

Krok 6: Drugą warstwę wełny najłatwiej montować pro-
stopadle do pierwszej warstwy tnąc z długości 
rolki i nabijając na wieszaki. Dodatkowo, eliminu-
je się potencjalne liniowe mostki termiczne. 

Krok 7: Montaż drugiej warstwy wełny.

Krok 9: Inteligentna aktywna paroizolacja ISOVER Vario® 

XtraSafe może zostać zamontowana w sposób in-
nowacyjny dzięki samoprzylepnym rzepom mo-
cującym ISOVER Vario® XtraPatch. Należy jednak 
pamiętać o odtłuszczeniu profili. 

Krok 8: Zapięcie rusztu pod okładzinę.

Krok 10: Montaż samoprzylepnych rzepów mocujących 
ISOVER Vario® XtraPatch do profili metalowych.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



81www.horyzont.com

 D O B R A  R A D A

1. Wełnę do izolacji cieplnej między krokwiami w matach 
przytnij w poprzek rolki, doliczając dodatkowe 1-2 cm do 
rozstawu krokwi.

2. Unikaj mostków liniowych, pamiętając o zastosowaniu 
wełny szklanej w dwóch warstwach – pierwsza między 
krokwiami, a druga pod nimi.

3. Zachowaj szczelinę wentylacyjną nad izolacją, aby zapewnić 
odpowiednie warunki wilgotnościowe w przegrodzie. 
Sprawdź czy szczelina jest drożna (wlot w okapie, wylot 
w kalenicy). 

4. Pamiętaj o ciągłości izolacji. Wykonaj izolację poddasza 
tak, by nie powstały żadne przerwy w jej ciągłości (np. na 
wysokości murłaty). 

5. Stosuj folię wiatroizolacyjną nad izolacją oraz paroizolację 
na całej powierzchni połaci dachowej pod izolacją (od 
środka budynku).

6. Pamiętaj, że efektywność izolacji zależy od jakości 
jej wykonania oraz od współczynnika przewodzenia 
ciepła materiału, którym izolujesz. Wybieraj materiały 
o jak najniższym i trwałym współczynniku lambda (λ

D
). 

Informację o nim znajdziesz na etykiecie produktu lub 
w dokumentacji technicznej.   

Krok 11: Brzegi folii powinny zachodzić na siebie około 
10 cm. W celu swobodnej pracy konstrukcji na-
leży przewidzieć naddatek folii paroizolacyjnej 
1-2 cm - brak szkodliwych naprężeń.

Krok 12: Wszystkie połączenia należy dokładnie uszczel-
nić za pomocą taśm klejących i masy uszczelnia-
jącej ISOVER Vario® XtraFit.
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Izolacyjność akustyczna jest bardzo ważnym parametrem użytkowym wszystkich przegród 
budowlanych – ścian, dachów i stropów. Hałas jest powszechnym problemem wpływającym na komfort 
mieszkańców. W nadmiarze może skutkować znacznym dyskomfortem dla ludzi, dlatego tak ważny jest 
prawidłowo wykonany projekt, odpowiedni dobór materiałowy oraz profesjonalne wykonawstwo.

ZAPEWNIJ SOBIE SPOKÓJ  
OCHRONA PRZED HAŁASEM

Skala hałasu rozpoczyna się od 0 dB (próg słyszalności), 
natomiast 130 dB to granica bólu. Większość dźwięków, 
które słyszymy w codziennym życiu posiada natężenie 
w granicach od 30 do 90 dB. Czasem do naszych uszu do-
cierają dźwięki intesywniejsze niż 90 dB, które są już dla 
ucha ludzkiego nieprzyjemne, a przy długotrwałej ekspo-
zycji szkodliwe dla zdrowia. 

SPOSOBY NA ZAPEWNIENIE KOMFORTU 
AKUSTYCZNEGO
Dźwięki w budynkach rozprzestrzeniają się na dwa sposo-
by. Docierają do nas drogą powietrzną (dźwięki powietrz-
ne) lub poprzez konstrukcję budynku (dźwięki uderzenio-
we). Dbałość o komfort akustyczny ważna jest więc już na 
etapie projektowania mieszkania czy domu. Istotne zna-

czenie ma tu sam układ budynku oraz zastosowanie od-
powiednich połączeń między przegrodami i świadomość 
wpływu detali budowlanych na komfort akustyczny, który 
zapewniać powinien poczucie intymności, spokoju i bez-
pieczeństwa. 
O ochronę przed hałasem możemy więc zadbać odpo-
wiednio izolując budynki (izolacja ścian, dachu, stropów, 
podłóg) np. stosując sprawdzone rozwiązania z wełny 
mineralnej ISOVER, która odpowiada nie tylko za izolację 
termiczną, ale i akustyczną.

ŚCIANA DZIAŁOWA 
Dźwięki powietrzne powstają i rozprzestrzeniają się prze-
nikając przez przegrody budynku. To np. odgłosy rozmów 
prowadzonych w sąsiednim pokoju czy głośno słuchanej 
muzyki.
Ich wygłuszenie i odpowiednia izolacja akustyczna 
to klucz do komfortu ciszy w naszych domach. Do-
brze sprawdzą się tu wełny mineralne szklane i skalne  
ISOVER o włóknistej strukturze, jak Aku-płyta/Akuplat + 
i Polterm Uni. To produkty, które gwarantują pochłanianie 
dźwięku na wysokim poziomie. 
Poziom akustyki ścian działowych i fasad, sprawdzić mo-
żemy używając aplikacji mobilnej ISOVER, która w obra-
zowy sposób pokazuje różnicę pomiędzy hałasem i ciszą 
i przelicza na decybele korzyści z zastosowania mate-
riałów izolacyjnych w różnych grubościach. Szczegóły:  
www.Isover.pl/Isover-app.

Tłumienie dźwięków przez powierzchnię dachu  
lub ściany zewnętrznej zaizolowaną wełną mineralną

Przykłady źródeł hałasu
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PODŁOGA 
Na poziom hałasu 
w naszych domach wpływają 
nie tylko dźwięki powietrzne, ale tak-
że dźwięki uderzeniowe, czyli takie które po-
wstają w wyniku np. przesuwania krzeseł czy chodzenia 
(odgłos kroków). 
Sposobem na ich wytłumienie jest zastosowanie techno-
logii „podłogi pływającej” z izolacją akustyczną z wełny 
mineralnej ISOVER TDPT lub Stropoterm. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu dźwięki uderzeniowe nie przenoszą się 
na sztywne konstrukcje stropu, ścian, słupów oraz sąsia-
dujących części budynku. 
To co wyróżnia podłogę pływającą, jako warstwę wy-
kończeniową stropu, to brak trwałego połączenia z kon-
strukcją budynków. Na cały układ składają się położony 
bezpośrednio na warstwie konstrukcyjnej stropu mate-

riał elastyczny tłumiący drgania 
(wełna mineralna szklana lub 
skalna ISOVER), a następnie 

warstwa rozdzielająca np. folia 
i warstwa dociskowa w postaci np. 

wylewki i posadzki.
 Produkty ISOVER dedykowane do izola-

cji podłóg mogą być stosowane pod wylew-
ki betonowe. Warstwa dociskowa powinna 

być oddylatowana od elementów konstrukcyj-
nych budynku (ściany, słupy) za pomocą materiału 

elastycznego np. gotowych pasków dylatacyjnych z 
wełny szklanej ISOVER Twist. 
Podłoga pływająca jest skutecznym sposobem na 

poprawienie izolacyjności akustycznej i zapobieganie 
przenoszenia dźwięków uderzeniowych w budynku, co 

w praktyce oznacza większy komfort akustyczny.

Wełna szklana 
i skalna ISOVER do 
izolacji akustyczne

Bezpłatna infolinia techniczna:  800 163 121
e-mail: konsultanci.isover@saint-gobain.com

ISOVER – lider wśród producentów mineralnej wełny 
szklanej i skalnej, oferuje szeroki wachlarz produktów do 
izolacji budynków w budownictwie ogólnym oraz izolacji 
technicznych stosowanych w przemyśle i energetyce. 
Blisko 30 lat doświadczenia w Polsce i ponad 350 lat tra-
dycji Saint-Gobain na świecie zapewniają wysoką jakość 
oferowanych rozwiązań, co potwierdzają liczne nagrody, 
takie jak: Teraz Polska, Konsumencki Lider Jakości, Top 
Builder. O bezkonkurencyjności oferty ISOVER świad-
czą innowacyjne i niezawodne produkty o najlepszych 

parametrach technicznych, jak na przykład Multimax 30 
produkowany w gliwickim zakładzie ISOVER o najniższym 
współczynniku przewodzenia ciepła na świecie 
(λ= 0,030 W/mK) wśród wełen mineralnych.

BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO  
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z doborem 
rozwiązań z zakresu izolacji termicznej, warto skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji z inżynierami Biura Doradztwa 
Technicznego ISOVER.

„Podłoga pływająca”, oddylatowanie warstwy dociskowej od ele-
mentów konstrukcyjnych budynku
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Budowa domu to inwestycja na całe życie. To niezwykle ważne, aby dobrze przemyśleć swoje 
potrzeby i możliwości. Właśnie do nich należy dostosować każdy kolejny krok przedsięwzięcia. 
Sumiennie stworzony szczegółowy harmonogram prac sprawi, że znacznie łatwiej będzie się poruszać 
w kolejnych etapach budowy. 

WIELKI
FINAŁ!

Choć początkowo łatwo popaść w poczucie zagubienia 
w gąszczu terminologii i porad, po dokładniejszym prze-
studiowaniu zadań koniecznych do wykonania na określo-
nych etapach i stworzeniu przejrzystego harmonogramu, 
wszystko stanie się dla jasne. 

Istnieją aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwa-
gę. Oto one:
• dokładne przeanalizowanie wszystkich dokumentów 

dotyczących działki, na której ma stanąć dom, jeszcze 
przed jej nabyciem;

• wybór odpowiedniej ekipy budowlanej, która rzetelnie 
wykona powierzone jej zadania;

• wybór odpowiednich materiałów, które zapewnią kom-
fort i bezpieczeństwo użytkowania budynku. 

Ukoronowaniem wszelkich działań związanych z budową 
domu jest zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego faktu jej zakończenia. Brak sprzeciwu ze 
strony Organu w ciągu 21 dni od zgłoszenia oznacza zielo-
ne światło. To czas na dopełnienie formalności związanych 
z zamieszkaniem w nowym, wymarzonym domu. Nadszedł 
moment, na który czekaliście. 
Z całego serca życzymy, aby Wasz wybudowany dom wy-
pełnił się ciepłem, radością i wzajemną miłością jego miesz-
kańców.


