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DOMY Z BALI DREWNIANYCH

ZALETY
 realizacja projektów indywidualnych
 wybór projektów typowych
 rozwiązania architektoniczne bez ograniczeń
 szybki termin realizacji
 nowoczesna technologia
 prefabrykacja – precyzja wykonania
 jakość materiału (fińska sosna polarna)
 naturalny mikroklimat wnętrz przyjazny człowie-

kowi – nieosiągalny w innych technologiach 
 ogromne wieloletnie doświadczenie w produkcji 

i budowie domów z bali

CHARAKTERYSTYKA
Konstrukcja: ściany konstrukcyjne zewnętrzne 
i wewnętrzne nośne wykonane z litych bali drew-
nianych łączonych metodą wieńcową.
Materiał: w ofercie kilkanaście typów bali – prosto-
kątne, okrągłe, różnej grubości.
Współczynnik przenikania ciepła dla ścian 
U [W/(m2·K)]:

 0,5 – ściany lite
 0,2 – ściany w wersji FUSION – ściany zewnętrzne 

z bala z dodatkową termoizolacją z materiałów 
drewnopochodnych
Powierzchnia budynków: dowolna wg projektu.
Pokrycie dachu: dowolne; preferowana dachówka 
betonowa lub ceramiczna.
Inne: 

 zabezpieczenie drewna od zewnątrz impregnata-
mi na bazie olei roślinnych 

 kolorystyka elewacji do wyboru
 od wewnątrz ściany malowane woskami natu-

ralnymi
Zakres realizacji:

 usługi architektoniczne: koncepcja/projekt
 montaż obiektu w zakresie wg umowy – naj-

częściej inwestor wykonuje we własnym zakresie 
płytę fundamentową, przyłącza, instalacje c.o. oraz 
prace wykończeniowe wnętrzarskie (np. posadzki, 
gres itp.)

 firma realizuje również budynki kompleksowo 
pod klucz
Czas montażu: 

 3 tygodnie – obiekt 100 m2

 6 tygodni – obiekt 200 m2 (stan surowy zamknię-
ty)
KOSZT BUDOWY 
Orientacyjna cena w zależności od projektu 
[zł/m2]: 4000–5000
Zakres prac: obiekt bez fundamentów, instalacji, 
mediów oraz materiałów wyposażenia i wykończe-
nia wnętrz (posadzki, ceramika, armatura, sanita-
riaty itp.).

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj pochodzenia: Finlandia.
Gwarancja: 50 lat – elementy konstrukcji, 3 lata – 
pozostałe elementy/produkty.
Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, 
montaż, transport, serwis.
Aprobaty i certyfikaty: Europejska Aprobata 
Techniczna ETA-03/0015, Certyfikat Jakości VTT CE 
0809-CPD-0356.
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