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Z
azdroœæ bierze, gdy widzimy (na fil-
mach) b¹dŸ s³yszymy, ¿e w Ameryce
w tydzieñ rozbiera siê stary dom, sta-

wia nowy i jeszcze go wykañcza. Trzeba im
przyznaæ, ¿e do perfekcji doprowadzili bu-
dowy domów z gotowych, wielkowymiaro-
wych elementów o konstrukcji szkieleto-
wej. Ale i w Polsce idziemy w dobrym kie-
runku. Niektóre technologie – bo szkieleto-
wa nie jest wcale jedyn¹ i najszybsz¹ – po-
zwalaj¹ na zmontowanie domu równie¿
w kilka dni.
Szukaj¹c innych ni¿ tradycyjne rozwi¹zañ
budowy domu inwestor musi przede
wszystkim odpowiedzieæ sobie na pytanie,
co chce przez to uzyskaæ. Nie ma bowiem
w¹tpliwoœci, ¿e niektóre technologie, g³ów-
nie ze wzglêdu na ³atwoœæ postawienia do-
mu, a niekiedy te¿ na tempo budowy, dla
wielu inwestorów mog¹ byæ atrakcyjne.
Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e mniej popu-
larne i stosowane od niedawna rozwi¹zania
nie s¹ znane szerokiej rzeszy wykonawców.
Istnieje zatem ryzyko, ¿e podczas budowy

zostan¹ pope³nione b³êdy, z których wiele
ujawni siê po jakimœ czasie. Z kolei zatrud-
nienie wyspecjalizowanej ekipy zwiêksza
koszt inwestycji. Te „nietradycyjne” sposo-
by budowania mo¿na podzieliæ na dwie za-
sadnicze grupy: wykorzystuj¹ce ró¿ne ma-
teria³y jako tzw. szalunek tracony oraz sta-
wiane z elementów prefabrykowanych. 

SZKIELETOWE DOMY
DREWNIANE
Domy w technologii szkieletu drewnianego
coraz rzadziej s¹ konstruowane od podstaw
na placu budowy. Upowszechni³o siê sk³a-
danie ich z du¿ych, przygotowanych w fa-
bryce elementów konstrukcyjnych. Prefa-
brykowane domy szkieletowe mo¿na zamó-
wiæ u producenta na podstawie indywidual-
nego projektu. Elementy prefabrykowane
dostarczane s¹ na plac budowy jako czêœci
œcian ze s³upkami i pokryciem z p³yt OSB,
które mocuje siê do u³o¿onej na fundamen-
cie podwaliny. Jako prefabrykaty dostarcza-
ne s¹ równie¿  elementy stropowe oraz

wiêŸba dachowa. Przy u¿yciu dŸwigu mon-
ta¿ trwa zwykle 2-3 dni, a po tygodniu dom
jest ju¿ pokryty dachem. Najwiêksz¹ korzy-
œci¹ budowy „szkieletowca” z elementów
prefabrykowanych jest istotne zmniejszenie
prawdopodobieñstwa pope³nienia b³êdów
wykonawczych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
prawid³owo zmontowana konstrukcja to
dopiero po³owa sukcesu. Istotne jest rów-
nie¿ póŸniejsze ocieplenie i u³o¿enie paro-
izolacji, w³aœciwie wykonana elewacja i osa-
dzenie okien. Najwiêkszym wrogiem drew-
nianych konstrukcji jest wilgoæ, która
w krótkim czasie mo¿e doprowadziæ do po-
wa¿nych zniszczeñ we wnêtrzu.

PRZEGL¥D RYNKU

Dom w tydzieñ,
miesi¹c lub kwarta³

DOMY GOTOWE

Ka¿dy inwestor chcia³by

jak najszybciej postawiæ

dom. Korzystaj¹c

z kompletnego systemu

budowy domu nie trzeba

nieustannie dostarczaæ

materia³ów. Jedynym mi-

nusem takich rozwi¹zañ

jest wy¿szy koszt pracy

wyspecjalizowanej ekipy,

chocia¿ finalny efekt 

pozbawiony bêdzie b³ê-

dów wykonawczych.  A to

jest warte ka¿dej ceny.

CEZARY JJANKOWSKI, AALEKSANDER RREMBISZ
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CZAS II KKOSZTY
Budowa domu o pow. do 150 m2: stan su-

rowy zamkniêty (elewacja wykonana

w systemie BSO na we³nie mineralnej,

dach pokryty dachówk¹ cementow¹) – ok.

5 tygodni (ok. 1400-1800 z³/m2 +7 % VAT).
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p³yty OSB stosowane jako podk³ad pod³ogowy,
przybijany do belek stropowych

folia paroizolacyjna

izolacja stropu – we³na mineralna u³o¿ona 
miêdzy belkami

belki stropowe – z drewna litego lub prefabryko-
wanych belek dwuteowych. Belka dwuteowa ide-
alnie nadaje siê równie¿ do konstrukcji dachów
i œcian, a jej noœnoœæ pozwala przenosiæ wiêksze
ciê¿ary na du¿ych rozpiêtoœciach. Dziêki ma³emu
ciê¿arowi w³asnemu monta¿ belek wymaga mniej
czasu ni¿ w przypadku belek z pe³nego drewna.
Od spodu stropu robi siê tzw. podsufitkê
(najczêœciej z p³yt g-k)

druciana siatka – podtrzymuj¹ca warstwê 
izolacji, która jest u³o¿ona miêdzy belkami 
pod³ogowymi (nad przestrzeni¹ wentylacyjn¹)

poszycie pod³ogi – wykonane z p³yt OSB

folia paroizolacyjna – ogranicza maksymalnie
przep³yw pary wodnej z pomieszczeñ w kierunku
izolacji termicznej

folia wiatroizolacyjna, która dodatkowo 
zabezpiecza pod³ogê przed wych³odzeniem

poszycie – wodoodporne p³yty OSB, 
deski lub p³yty w³óknowo-cementowe, 
które usztywniaj¹ szkielet i pe³ni¹ funkcjê 
pod³o¿a pod ok³adziny elewacyjne

folia wiatroizolacyjna

elewacja – oblicówka 
z desek drewnianych, 
siding lub inne ok³adziny 
elewacyjne mocowane 
do poszycia z desek 

ruszt drewniany lub stalowy
– mocowany od wewn¹trz 
stanowi pod³o¿e
dla p³yt g-k

folia paroizolacyjna

belka podwalinowa 
– element poziomy 
do którego mocuje siê s³upy

ocieplenie fundamentów – 
np. z polistyrenu ekstrudowanego XPS

pozioma izolacja przeciwwilgociowa 
fundamentów – podwójny pas papy 
lub folii hydroizolacyjnej, który oddzieli belkê
podwalinow¹ od betonu

pionowa izolacja przeciwwodna fundamentów
(masy bitumiczne, papy itp. – w zale¿noœci od
poziomu wód gruntowych

œciana – konstrukcja szkieletowa 
ze s³upków drewnianych 

o przekroju 3,8x14 cm w rozstawie 40-60 cm

izolacja termiczna œcian – np. we³na mineralna,
w³ókna celulozowe itp., 

które umieszcza siê miêdzy s³upami

suche tynki wewnêtrzne
– p³yty gipsowo-kartonowe mocowane 
do wczeœniej przygotowanego rusztu

dodatkowa izolacja termiczna umieszczana pod
„suchym tynkiem” w polach rusztu. 

Ma za zadanie zwiêkszyæ izolacyjnoœæ termiczn¹
przegrody – a¿ do uzyskania wartoœci

wspó³czynnika przenikania ciep³a U=0,3 W/(m2K)

belki pod³ogowe
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³aty

pe³ne poszycie z desek

krokwie

folia wiatroizolacyjna

belki konstrukcyjne

warstwa izolacji termicznej
(i akustycznej) 10-15 cm

folia paroizolacyjna

boazeria drewniana – podsufitka np. gr. 20 mm

izolacja przeciwwilgociowa pionowa

izolacja przeciwwilgociowa pozioma 

belka podwalinowa

kotwy stalowe

fundament

izolacja przeciwwilgociowa pionowa

ok³adzina lub tynk

ocieplenie poddasza
z we³ny mineralnej gr. 20 cm

folia paroizolacyjna

ruszt drewniany do u³o¿enia boazerii sufitowej

boazeria drewniana – podsufitka np. gr. 20 mm

deski pod³ogowe gr. 28 mm

legary pod³ogowe np. 5x10 cm

izolacja termiczna z we³ny mineralnej

ruszt drewniany do u³o¿enia boazerii sufitowej

boazeria drewniana – podsufitka np. gr. 20 mm

deski pod³ogowe

warstwa izolacji termicznej z we³ny mineralnej

legary pod³ogowe np. 5x10 cm

DOMY Z BALI 
Œciany zewnêtrzne buduje siê z bali drew-
nianych prostok¹tnych o gr.: 28, 34, 45, 72,
92, 125, 150, 220 mm lub okr¹g³ych o œred-
nicach 18, 22, 25 i 30 cm.
Bale s¹ impregnowane wstêpnie prepara-
tem ognioochronnym i grzybobójczym.
Do œcian od wewn¹trz montuje siê kolej-
ne warstwy: izolacjê wiatrochronn¹, spe-
cjaln¹ konstrukcjê drewnian¹, która sta-
nowi stela¿ dla ocieplenia z we³ny mine-
ralnej, paroizolacjê. Œciany wewnêtrzne
wykoñczone s¹ boazeri¹ drewnian¹. Izola-
cjê œcian stanowi najczêœciej we³na mine-
ralna. Gruboœæ warstwy izolacji zale¿y od
gruboœci bala.
Budynki mieszkalne budowane z bali
o gruboœci: 72 oraz 92 mm musz¹ byæ

izolowane we³n¹ mineraln¹ gruboœci
100-150 mm. Ocieplane s¹ równie¿ dach
i pod³oga. 
Konstrukcja dachu wykonana jest jako
p³atwiowo-krokwiowa lub jêtkowa. Po-
krywa siê go najczêœciej blach¹ imituj¹-
c¹ dachówkê. Poddasze izoluje siê war-
stw¹ we³ny mineralnej gr. 20 cm. We³na
mineralna zapewnia dodatkowo du¿¹
izolacyjnoœæ akustyczn¹, co podwy¿sza
komfort mieszkania. Stropy wykonuje
siê z belek pojedynczych lub podwój-
nych o przekrojach wynikaj¹cych z ob-
liczeñ statycznych (np. 5x10 cm w roz-
stawie co 80 cm). 
Miêdzy legarami uk³ada siê izolacjê
z we³ny mineralnej o gruboœci 10 cm.
Na legarach uk³adana jest pod³oga z de-

sek o gruboœci 26, 28 mm. Stropy mog¹
byæ widoczne w ca³oœci lub w czêœci  za-
budowane p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ lub
panelami drewnianymi. 
W kuchniach, korytarzach i ³azien-
kach zalecana jest wylewka betonowa
izolowana termicznie twardym styro-
pianem i wykoñczona p³ytkami cera-
micznymi.
Budynek z tzw. bala mo¿na zamówiæ
wraz z monta¿em. 

CZAS II KKOSZTY
Budowa domu o pow. 150 m2: dom pod

klucz z bala 200 mm + we³na 200 mm) –

1-3 miesi¹ce (ok. 290 000 netto +7% VAT)
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Dach w stanie surowym jest poszyty p³yt¹ wiórow¹. Nastêpna warstwa to papa, na której uk³a-
da siê pokrycie – dachówki bitumiczne. Mo¿na równie¿ zastosowaæ pokrycie blach¹ lub blacho-
dachówk¹ –  w takim przypadku dŸwigary pokrywa siê foli¹ wiatroizolacyjn¹, a pokrycie dachu

mocowane jest do ³at drewnianych

Konstrukcjê noœn¹ dachów oraz stê¿enia wykonuje siê z ceowników stalowych C 90 i C 140.  
Typowy rozstaw dŸwigarów dachowych to 60 cm. Poddasze u¿ytkowe wymaga zastosowania

uk³adu  krokwiowo-jêtkowego, gdzie krokwie po³¹czone s¹ z belkami stropowymi. 
W budynku z dachem  krokwiowo – jêtkowym wszystkie œciany wewnêtrzne na poddaszu

to wy³¹cznie niezale¿ne  od konstrukcji œcianki dzia³owe. 
Ocieplenie poddasza stanowi we³na szklana gruboœci 20 cm. 

Wa¿ne jest wykonanie przestrzeni wentylowanej miêdzy warstw¹ ocieplenia 
a poszyciem dachu. W budynku parterowym ca³a przestrzeñ miêdzy dŸwigarami 

dachu jest przestrzeni¹ wentylowan¹, dlatego wa¿ne jest zapewnienie jej dostêpu 
powietrza na d³ugoœci okapów.  Rozwi¹zanie mog¹ stanowiæ 

np. kratki wentylacyjne umieszczane w podbiciach okapów 
oraz wentylacja kalenicowa liniowa lub wywietrzniki po³aciowe 

usytuowane w rejonie kalenicy.

oczep

podwalina

Pe³n¹ sztywnoœæ konstrukcji uzyskuje siê
poprzez poszycie p³yt¹ wiórow¹ lub 
wiórowo-cementow¹. 

Na p³ycie wiórowo-cementowej,
która poszywa konstrukcjê od 
zewn¹trz, mocowane jest ocieplenie:
styropian lub we³na mineralna
elewacyjna. Gruboœæ warstwy 
izolacji wynosi maksymalnie 10 mm.

Elewacja to najczêœciej tynk cienko-
warstwowy mineralny. Na œciany
mo¿e byæ u¿yty w zasadzie dowolny
materia³ elewacyjny – ceg³a
klinkierowa i p³ytki elewacyjne, 
siding PVC, deski lub listwy 
drewniane itp.

DOMY O STALOWEJ
KONSTRUKCJI
SZKIELOWEJ 
Stalowa konstrukcja szkieletowa opiera
siê na czterech podstawowych kszta³-
townikach. Kszta³towniki te ³¹czone s¹
wkrêtami samowierc¹cymi do paneli,
które tworz¹ konstrukcjê œcian. W po-
dobny sposób wykonuje siê dŸwigary
dachowe. Wszystkie te prace wykony-
wane s¹ w zak³adzie produkcyjnym  na
podstawie projektów konstrukcyjnych. 
G³ównymi profilami konstrukcyjnymi
s¹ elementy stalowe: ceowniki C oraz
bie¿niki U. W zale¿noœci od wysokoœci
profili œciany zewnêtrzne wykonywane
s¹ w dwóch typach: SW 140 – gruboœæ
23 cm oraz SW 90 – gruboœæ 20,5 cm.

Konstrukcja stalowa oparta jest na module
60 cm, tzn. w takiej odleg³oœci od siebie
rozmieszczone s¹ s³upki i dŸwigary. S³upki,
do³em osadzone s¹ w profilu pe³ni¹cym ro-
lê podwaliny, od góry zamkniête oczepem,
na którym spoczywaj¹ dŸwigary dachowe.
Usztywnienie paneli uzyskuje siê za po-
moc¹ profili poziomych mocowanych
do s³upków. Na placu budowy pozostaje
skrêcenie dostarczonych i odpowiednio
oznakowanych elementów na  przygoto-
wanym wczeœniej fundamencie.
Konstrukcja mocowana jest do fundamentu
œrubami kotwi¹cymi. W przypadku, gdy
odleg³oœæ placu budowy od zak³adu pro-
dukcyjnego jest zbyt du¿a, kszta³towniki
stalowe s¹ dostarczane luzem i ³¹czone na
miejscu w panele i dŸwigary dachowe. 

Podczas produkcji szkieletu w s³upkach
wykonywane s¹ otwory s³u¿¹ce do popro-
wadzenia przewodów instalacji elektrycz-
nej. Przewody instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych prowadzone s¹ w posadzkach, in-
stalacja ogrzewania – podobnie, monta¿
grzejników u³atwiaj¹ poziome profile stalo-
we montowane we wszystkich panelach
œciennych pod oknami.

Pola miêdzy s³upkami wype³niane s¹ p³ytami
z we³n¹ szklan¹ gr. 10 cm (lub 14 cm) 

o gêstoœci ok. 12 kg/m3.
Szkielet stalowy zbudowany jest z ceowników

C 90 i C 140 oraz bie¿ników U 90 i U 140

Œciany wewnêtrzne i sufit wykañcza siê
p³ytami gipsowo-kartonowymi. 

We wszystkich  zewnêtrznych przegrodach 
budynku pod  warstw¹ tynku umieszcza siê 

warstwê paroizolacji.
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CZAS II KKOSZTY
Budowa domu o pow. 150 m2: dom pod

klucz – do 3 miesiêcy (ok. 1050-1500 z³/m2

netto + 7% VAT)
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pokrycie dachowe

P³yty dwuwarstwowe sk³adaj¹ce siê ze zrêbko-
wo-cementowej p³yty o gruboœci 35 mm
i naklejonej warstwy styropianu. P³yty te s¹
szczególnie przydatne do zewnêtrznego desko-
wania œcian obwodowych w celu uzyskania wyso-
kiej izolacyjnoœci termicznej. 
Wymiary: d³ugoœæ 2000 mm, szerokoœæ 500 mm,
gruboœæ 75, 85, 95, 105, 115, 125, 
135, 155, 185 mm

zestaw klamer ³¹cz¹cych z  przyspawanymi 
poprzeczkami dystansowymi: stosowane s¹ do
ustalenia dystansu miêdzy œcian¹ wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ oraz do ³¹czenia p³yt w pionie 
podczas wznoszenia œciany i zalewania betonem.
Wymiary klamer zale¿¹ od gruboœci izolacji 
cieplnej, betonowego rdzenia i p³yt 
do szalowania œciany (ca³kowita d³ugoœæ klamry
jest jednoznaczna z gruboœci¹ œciany i wynosi 
od 150 do 400 mm)

Jednowarstwowe p³yty
zrêbkowo-cementowe o podwy¿szonej masie 
objêtoœciowej i sztywnoœci, szczególnie 
przydatne do wznoszenia œcian wewnêtrznych
i zewnêtrznych o zwiêkszonej 
izolacji dŸwiêkowej. Wymiary: d³ugoœæ 2000 mm,
szerokoœæ 500 mm, gruboœæ 25, 35 i 50 mm

zbrojenie wieñca i stropu

zbrojenie nadpro¿a

Pasy krawêdziowe – odcinki pasów z p³yt 
zrêbkowo-cementowych o gruboœci 50 mm
do wykonania oœcie¿y okiennych i drzwiowych.
Wymiary: d³ugoœæ 2000 mm, 
szerokoœæ do 165, 165-248, 249-340 (zale¿nie od
gruboœci rdzenia pomiêdzy p³ytami deskowania)
lub, gruboœæ 50 mm

noœny rdzeñ betonowy

zbrojenie wieñca i stropu

Konstrukcje stropów wykonuje siê za pomoc¹
szalunku traconego. Elementy stropowe osadza
siê na wewnêtrzny p³aszcz œciany i podporê
monta¿ow¹ w miejscu po³¹czenia tych elemen-
tów. W taki sposób tworzy siê deskowanie ¿eber
i p³yty stropowej - od do³u powstaje jednolita
p³aszczyzna. W przestrzeñ miêdzy belkami 
wk³ada siê belki kratowe lub zbrojenie wi¹zane,
co powoduje, ¿e po wylaniu mieszanki betonowej
tworzy siê strop gêsto¿ebrowy. W miejscu z³¹czy
œcian i stropów na ca³ym obwodzie konstrukcji
uk³ada siê zbrojenie wieñców. Ca³a kondygnacja
jest przygotowana do betonowania za pomoc¹
pompy do betonu

izolacja pozioma fundamentu

fundament

krokwie p³yty izolacyjne uk³adane na krokwiach

³aty i kontr³aty

mur³ata zakotwiona w œcianie kolankowej

DOMY Z P£YT 
ZRÊBKOWO-
-CEMENTOWYCH 
Jest to technologia budynków monoli-
tycznych. Œciany i stropy zalewane s¹
betonem do uprzednio przygotowanego
deskowania z p³yt zrêbkowo-cemento-
wych, które po utwardzeniu betonu sta-
j¹ siê czêœci¹ sk³adow¹ konstrukcji pio-
nowych i poziomych. 
P³yty ³¹czone s¹ za pomoc¹ specjalnych
klamer. 
W przypadku œcian zewnêtrznych sto-
suje siê p³yty ze styropianem (10,
12 cm), który znajduje siê wewn¹trz
szalunku. W sytuacji takiej nie wymaga-

ne jest ocieplenie budynku. Pierwsz¹
warstwê uk³ada siê na p³ytê fundamen-
tow¹ i ³¹czy za pomoc¹ klamer jedno-
stronnych.
Po u³o¿eniu podstawowego rzêdu p³yt,
na górny brzeg nak³ada siê klamry obu-
stronne. Miêdzy p³yty wk³ada siê stalo-
we lub drewniane drabinki monta¿owe,
które przebiegaj¹ przez ca³¹ wysokoœæ
kondygnacji, a nastêpnie betonuje (do
wys. ok. 40 cm).
System ten mo¿na skutecznie stosowaæ
w okresie zimowym (w temperaturach
do -5°C), kiedy to cieplno-izolacyjne
w³aœciwoœci p³yt do szalowania chroni¹
beton przed mrozem. Mokry proces

technologiczny systemu zajmuje zaled-
wie 15% czasu budowy.

CZAS II KKOSZTY
Budowa domu o pow. 150 m2: stan

otwarty – ok. 2 miesi¹ce (700-750 z³/m2

+ 7% VAT; budowa z firm¹ VELOX), 

stan developerski – ok. 6 miesiêcy

(1650-1750 z³/m2 + 7% VAT; budowa

z developerem). 

Ceny zawieraj¹ materia³, sprzêt

i robociznê.
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kszta³tki po³aciowe uk³adane bezpoœrednio na
krokwiach i przystosowane do monta¿u 
dachówek ceramicznych lub cementowych

krokwie

izolacja przeciwwilgociowa

Œcienne kszta³tki styropianowe 
(symetryczne i asymetryczne) 
o ³¹cznej gr. 25, 30, 40, 45 cm. Pozwalaj¹ na
wznoszenie budynków do 25 m wysokoœci

deska okapowa

mur³ata

fragment zbrojenia pionowego

rdzeñ betonowy gr. 15 cm

posadzka

izolacja przeciwwilgociowa

p³yta fundamentowa

izolacja przeciwwodna

dachówki ceramiczne lub cementowe

DOMY Z KSZTA£TEK
STYROPIANOWYCH 
Za³o¿eniem systemu budowy œcian ze-
wnêtrznych przy u¿yciu kszta³tek styropia-
nowych jest postawienie od razu ocieplonej
œciany noœnej. Elementy uk³adane s¹ „na
sucho” na wysokoœæ 2-3 warstw, a ich wnê-
trze wype³nia siê betonem. W czasie budo-
wania elementy systemu stanowi¹ deskowa-
nie (szalunek) dla betonu, natomiast
w okresie u¿ytkowania stanowi¹ izolacjê
termiczn¹ ca³ego budynku. Gruboœæ œcian,
w zale¿noœci od zastosowanego elementu
mo¿e wynosiæ 25-40 cm przy gruboœci
rdzenia betonowego 15 cm. Docinanie ele-
mentów odbywa siê dowolnym narzêdziem

do ciêcia np. pi³¹, no¿em czy drutem oporo-
wym. Wznoszenie œcian rozpoczyna siê od
naro¿y. Z kszta³tek styropianowych mo¿na
równie¿ wznosiæ œciany piwnic, œciany fun-
damentów oraz œcianki dzia³owe. Przewi-
dziano równie¿ elementy nadpro¿owe
i ocieplenie wieñca. Naro¿niki, otwory
okienne i drzwiowe musz¹ byæ zbrojone
pionowo przez ca³¹ wysokoœæ kondygnacji.
W dolnej czêœci okna wystêpuje równie¿
zbrojenie poziome. Przy realizacji budyn-
ków w omawianym systemie mo¿na stoso-
waæ dowolny strop gêsto¿ebrowy monoli-
tyczny. Po³aæ dachu wykonuje siê z paneli
styropianowych uk³adanych na krokwiach
i przygotowanych do krycia dachówk¹ cera-

miczn¹ lub cementow¹. Elementy dachowe
zastêpuj¹ te warstwy dachu, które w innych
systemach krycia s¹ niezbêdne: izolacja ter-
miczna, paroizolacja, ³aty itp. Wybór rodza-
ju konstrukcji dachu, jak i pokrycia nale¿y
do projektanta budynku. Œciany mo¿na wy-
koñczyæ dowolnie.

CZAS II KKOSZTY
Budowa domu o pow. 150 m2: stan suro-

wy zamkniêty – od 3 do 5 miesiêcy (ok.

172 000 + 7% VAT), stan pod klucz – od

6 do 10 miesiêcy (ok. 280 000-330 000

+ 7% VAT)
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PRZEGL¥D RYNKU

Œciany zewnêtrzne wykonywane s¹ w gr. 150,
175, 200 i 240 mm, i wysokoœci zale¿ne s¹ od 
indywidualnego projektu (maks. 500-3600 mm).
D³ugoœæ œcian wynika z podzia³u na prefabrykaty
i mo¿e wynosiæ od 500-8500 mm. W œcianach
mog¹ byæ zaprojektowane otwory w ka¿dej 
formie geometrycznej. Zbrojenie konstrukcyjne
œcian zewnêtrznych i wewnêtrznych wykonywane
jest z siatki stalowej. Elementy œcienne przygoto-
wane do wykoñczenia elewacyjn¹ ceg³¹ klinkiero-
w¹ maj¹ zamocowane prêty ze stali nierdzewnej.
Œciany przygotowane do monta¿u stolarki maj¹
zespolone oœcie¿a konstrukcyjne

Nadpro¿e zintegrowane z elementem œciennym
jest projektowane ka¿dorazowo na potrzeby da-
nej inwestycji

Œciany nie wymagaj¹ tynkowania. 
Elementy s¹ gotowe do tapetowania, uk³adania
glazury lub do malowania po u³o¿eniu przecierki
gipsowej

Lizena (pionowy wystaj¹cy przed lico element
muru) zwiêksza gruboœæ œciany wokó³ okna, 
umo¿liwiaj¹c osadzenie okna bli¿ej 
œciany zewnêtrznej

Bruzda instalacyjna (wod.-kan., c.o.) pozwala na
pod³¹czenie mediów prowadzonych w posadzce
do ¿¹danej wysokoœci w œcianie. Gruboœæ bruzdy
nie mo¿e przekraczaæ po³owy gruboœci œciany.
Bruzdy nie mo¿na stosowaæ tylko w przypadku
prowadzenia g³ównych pionów komunikacyjnych

Puszki do instalacji elektrycznej. Dojœcie mo¿e
byæ osadzone na górze lub na dole œciany. 
Po³¹czenie rurk¹ PVC φ 25 mm daje mo¿liwoœæ
poprowadzenia przewodów do okreœlonej puszki

Wykonanie po³¹czenia pomiêdzy elementem
a krokwi¹ realizowane jest poprzez dyble 
monta¿owe osadzone w specjalnie 
zaprojektowanych rurkach. Na szczycie 
prefabrykatu znajduje siê 5 cm we³ny mineralnej,
co stanowi zabezpieczenie przed przemarzaniem

Mur³ata

Elementy œcienne poddasza wykonywane s¹ ze
skosami dostosowanymi do indywidualnego 
projektu i do zaprojektowanej wiêŸby dachowej.
W miejscach oparcia p³atwi wykonywane s¹ 
s³upy z markami stalowymi. Œciany kolankowe
produkowane s¹ z wieñcem, z zamocowanymi
mufami gwintowanymi i po³¹czone s¹ ze sob¹
specjalnymi zamkami. Dla zmniejszenia rozpiêto-
œci wieñca zamek taki znajduje siê równie¿
w œcianie prostopad³ej. Œcianka kolankowa jest
ka¿dorazowo projektowana pod okreœlon¹
wiêŸbê dachow¹

Prêty zbrojenia pod³u¿nego wieñca

Gwintowana kotwa w wieñcu œciany kolankowej
umo¿liwia precyzyjne zamocowanie mur³aty

Stropy wykonywane s¹ z betonów konstrukcyj-
nych B25 i B35 (w zale¿noœci od wynikaj¹cych
obci¹¿eñ) jako stropy pe³ne. Stosowane s¹
w ró¿nych gruboœciach, zale¿nych od d³ugoœci
stropu oraz jego ugiêcia (d³. 500-5700 mm, 
gr. 160-240 mm). Specjalnie wyprofilowana 
krawêdŸ stropu zabezpiecza przed 
klawiszowaniem (zarysowaniem stropu
na styku ze œcian¹)

Izolacja termiczna
zabudowana œciank¹ z cegly

Kotwy monta¿owe umo¿liwiaj¹ce
zespolenie elementów œciennych

Oczep (poza obrysem œciany) – przygotowany
przed monta¿em (element zwieñczaj¹cy ³awê
fundamentow¹). Umo¿liwia stawianie œcianek
dzia³owych, zapewnia wysok¹ sztywnoœæ
fundamentu

P³yta fundamentowa

DOMY Z PREFABRYKO-
WANYCH ELEMENTÓW
KERAMZYTOWYCH 
Technologia ta pozwala na wznoszenie
budynków jedno-, wielorodzinnych
oraz obiektów przemys³owych. Elemen-
ty œcian zewnêtrznych maj¹ gruboœæ
150, 175, 200 i 240 mm, i wysokoœæ
500-3600 mm). D³ugoœæ œcian wynika
z podzia³u na prefabrykaty i mo¿e wy-
nosiæ od 500-8500 mm. 
Œciany piwnic zbroi siê wg indywidual-
nych obliczeñ statycznych, które do-
starcza klient wraz z projektem budow-
lanym. W œcianach zewnêtrznych (gru-
boœci 175 mm i wiêcej) stosowana jest

zintegrowana z elementem œciennym
obudowa wieñca, co pozwala na maksy-
malne skrócenie czasu jego wykonania.
Stropy wykonywane s¹ z betonów B25
i B35 jako konstrukcje pe³ne d³. 500-
5700 mm i gr. 160-240 (gruboœæ jest œci-
œle zwi¹zana z rozpiêtoœci¹ i ugiêciem).
Po zakoñczeniu monta¿u elementów
i zamkniêciu stanu surowego mo¿na na-
tychmiast przyst¹piæ do prac wykoñcze-
niowych.
W budownictwie jednorodzinnym sto-
sowane s¹ najczêœciej elementy œcienne
LB10 lub LB15 gr. 15 cm, które po do-
datkowym ociepleniu tworz¹ przegrody
dwuwarstwowe, a po wykonaniu war-

stwy elewacji z ceg³y klinkierowej –
trzywarstwowe. W ka¿dym przypadku
mo¿na osi¹gn¹æ izolacyjnoœæ termiczn¹
œciany U<0,28 W/m2K.

Paski papy izoluj¹ elementy œcienne 
od ³awy fundamentowej i zapobiegaj¹

podci¹ganiu kapilarnemu wody
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CZAS II KKOSZTY
Budowa domu o pow. 150 m2: monta¿

domu na gotowym fundamencie – obej-

muje œciany, strop, rurki i puszki elek-

tryczne, bruzdy na rury, nie obejmuje

ocieplenia œcian zewnêtrznych i dachu -

do 7 dni (ok 120 000 + 7% VAT)
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