Sprawdzone pomysïy

fot. Rheinzink

na efektownÈ elewacjÚ
Elewacje

Tadeusz Lipski

Czy tego chcemy, czy nie, wyglÈd kaĝdego domu jednorodzinnego
zawsze jest przez kogoĂ oceniany, np. rodzinÚ, sÈsiadów czy po
prostu przechodniów. W zwiÈzku z tym wszystkim inwestorom
powinno zaleĝeÊ, aby ich domy podobaïy siÚ wielu osobom. To
oczywiĂcie w duĝej mierze zaleĝy od zdolnoĂci, wiedzy i umiejÚtnoĂci
architekta, ale równieĝ od gustu oraz zamoĝnoĂci inwestora.
Gïówne elementy elewacji
Zwykle uwaĝa siÚ, ĝe elewacje to tylko wykoñczone Ăciany budynku. Jednak to nieprawda. Na elewacje skïadajÈ siÚ równieĝ
okna, drzwi zewnÚtrzne, oczywiĂcie dach,
a nawet rynny, czyli wszystkie widoczne
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z zewnÈtrz elementy budynku. Waĝne wiÚc
jest, aby tworzyïy caïoĂÊ harmonijnÈ i pasujÈcÈ do siebie pod wzglÚdem stylu, dobranych materiaïów i oczywiĂcie zastosowanej kolorystyki. Istotne jest teĝ, aby uĝyte
materiaïy byïy trwaïe. Wtedy dom przez

lata bÚdzie wyglÈdaï estetycznie, poniewaĝ
deszcz, Ănieg, mróz, sïoñce, a nawet zanieczyszczenia chemiczne nie zmieniÈ znaczÈco wyglÈdu elewacji (dobrej jakoĂci materiaïy nie ulegnÈ zniszczeniu nawet przez
dziesiÈtki lat).
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fot. Velux

Elewacje

fot. Dryvit

fot. Findrewno

Biaïy tynk i czerwona dachówka to kanon budownictwa
jednorodzinnego. Taki dom niczym siÚ nie wyróĝnia, ale i nie
szpeci krajobrazu

W domu na zboczu doskonale sprawdza siÚ zaakcentowanie róĝnych technologii:
biaïych, murowanych Ăcian przyziemia, drewnianej konstrukcji mieszkalnej czÚĂci
budynku i ciemnego dwuspadowego dachu powodujÈcego optyczne obniĝenie domu

Dachy – najczÚĂciej sÈ ciemne oraz jedDac
nobarw i sÈ mniej wyeksponowane niĝ
nobarwne
Ăciany budynku. WyjÈtkiem sÈ np. sztandarow przykïady stylu zakopiañskiedarowe
k
go, w którym
dachy czÚsto peïniÈ przynajmn równorzÚdnÈ rolÚ co Ăciany.
najmniej
Ewent
Ewentualnie
modne dachy wielopoïaciod
we z duĝÈ
liczbÈ lukarn, okien poïaciowych, koszy, zaïamañ, które choÊby przez
grÚ Ăw
Ăwiatïocienia stajÈ siÚ bardziej wyraziste
ste. Jed
Jednak zwiÈzane jest to ze znacznym
skomplikowaniem konstrukcji wiÚěby oraz
z trudnoĂciÈ uszczelnienia takiego dachu.
Przy tym koñcowy efekt nie zawsze jest
wart poniesionych nakïadów.
¥ciany budynków – rzeczywiĂcie zwracajÈ uwagÚ w pierwszej kolejnoĂci. ChoÊby
dlatego, ĝe znajdujÈ siÚ na poziomie wzroku obserwatora i na ogóï sÈ jaĂniejsze od
dachu. Z tego wzglÚdu warto im poĂwiÚciÊ
nieco wiÚcej starañ dla zapewnienia atrakcyjnego wyglÈdu. OczywiĂcie w zaleĝnoĂci
od konstrukcji Ăcian budynków jednorodzinnych w duĝym stopniu zaleĝeÊ bÚdzie
ich wykoñczenie.
¥ciany murowane jednowarstwowe
zwykle pokrywa siÚ tradycyjnymi tynkami
cementowo-wapiennymi;

Detale architektoniczne sÈ efektowne i zwracajÈ uwagÚ, ale nie
naleĝy przesadziÊ z ich iloĂciÈ

¥ciany dwuwarstwowe wykonane metodÈ lekkÈ-mokrÈ niemal zawsze pokrywa
siÚ tynkami cienkowarstwowymi (zgodnie
z technologiÈ), a ocieplone metodÈ lekkÈsuchÈ najczÚĂciej sidingiem winylowym
lub deskami (tzw. szalówkÈ);
¥ciany trójwarstwowe oczywiĂcie sÈ
osïoniÚte zewnÚtrznymi Ăcianami z cegieï
wapienno-piaskowych, ceramicznych licowych lub klinkierowych. BywajÈ teĝ tynkowane, gdy Ăciany osïonowe wymurowano
np. z pustaków;
¥ciany szkieletowe najczÚĂciej pokrywa siÚ zgodnie z technologiÈ, czyli lekkimi
oblicówkami winylowymi lub drewnianymi, choÊ przy stosowaniu dodatkowej zewnÚtrznej warstwy termoizolacji równieĝ
tynkami cienkowarstwowymi;
¥ciany z bali drewnianych pozostawia
siÚ bez wykoñczenia, a w przypadku ocieplania pokrywa siÚ je deskami.
To nie wszystkie sposoby wykoñczenia Ăcian domów jednorodzinnych. Przy
wspóïczesnych moĝliwoĂciach technicznych i technologicznych moĝliwe jest bowiem wykonanie dowolnej elewacji wïaĂciwie niezaleĝnie od konstrukcji Ăcian.
Przecieĝ nawet na izolacji ze styropianu
moĝna uïoĝyÊ okïadzinÚ z kamienia. Tylko

po co, skoro sÈ prostsze i tañsze sposoby
zapewnienie efektownego wyglÈdu domu?
OczywiĂcie wiele zaleĝy od umiejÚtnoĂci
i doĂwiadczenia projektanta.
Okna i drzwi zewnÚtrzne – sÈ bardzo
istotnymi elementami kaĝdej elewacji.
W zaleĝnoĂci od wielkoĂci, ksztaïtu, liczby czy usytuowania otworów zmienia siÚ
przecieĝ wyglÈd budynku. Waĝny jest równieĝ kolor stolarki – kontrastowy sprawia,
ĝe okna i drzwi sÈ bardziej widoczne na tle
Ăcian, jasny optycznie je powiÚksza, gdy sÈ
pomalowane na podobny kolor co Ăciany
– wtapiajÈ siÚ w elewacjÚ. Poza tym okna
i drzwi to elementy, które doskonale podkreĂlajÈ styl domu (nowoczesny, rustkalny,
regionalny).
Detale architektoniczne – sÈ odpowiednikami biĝuterii dla budynków. Znacznie
uatrakcyjniajÈ pïaskie i zwykle gïadkie Ăciany wspóïczesnych domów. To najczÚĂciej podmurówki, obramienia okien
i drzwi, ale takĝe okiennice, balustrady tarasów i balkonów, dwubarwny tynk czy
niekonwencjonalny ukïad desek np. na
Ăcianach szczytowych. Wskazane jest ïÈczenie róĝnych materiaïów, np. tynku
z kamieniem, drewnem, cegïÈ. Wszelkie
niekonwencjonalne pomysïy nadajÈ bu-
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¥ciany wykoñczone ïupanÈ cegïÈ wapienno-piaskowÈ
sÈ trwaïe i stosunkowo tanie. Ciemna stolarka i blaszany
dach nadajÈ elewacji surowy, smutny wyglÈd

dynkowi indywidualny i niepowtarzalny wyglÈd, ĂwiadczÈc o guĂcie, zamoĝnoĂci lub upodobaniach wïaĂciciela. Do tego
typu ozdób Ăwietnie nadajÈ siÚ stare sprzÚty przystosowane do nowych funkcji (niekoniecznie oklepane koïa wozów drabiniastych).

¥ciany – gïówna
czÚĂÊ elewacji
W zaleĝnoĂci od zastosowanych materiaïów
wykoñczeniowych oraz rozwiÈzañ architektonicznych kaĝdy dom moĝe wyglÈdaÊ
efektownie lub nijako. Pïaskie jednobarwne powierzchnie zwykle wyglÈdajÈ smutno, np. ciemne Ăciany z drogiego klinkieru
poïÈczone z równie kosztownÈ mahoniowÈ
stolarkÈ lub w tañszej wersji – biaïe tynkowane Ăciany z plastikowymi biaïymi oknami i drzwiami zewnÚtrznymi. Klasyczna
elegancja polega na trzykrotnym powtórzeniu na elewacji koloru uzupeïniajÈcego. Na
przykïad do jasnych Ăcian pasuje ciemna
podmurówka, drewniana stolarka i ciemne
pokrycie dachu z materiaïu dostosowanego
do stylu budynku.
Otynkowane
¥ciany zewnÚtrzne wspóïczesnych domów
muszÈ byÊ przede wszystkim „ciepïe” (bez
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fot. Sima

fot. Semmelrock

fot. Goïowczyñski

¥ciany z klinkieru lepiej siÚ
prezentujÈ, gdy pozostaïe
elementy elewacji
(dach, stolarka)
majÈ inny
kontrastowy kolor

Tynk w kolorze ecru, biaïe detale architektoniczno-konstrukcyjne, szara dachówka
i mahoniowa stolarka nadajÈ budynkowi barokowy charakter, ale wszystko do siebie pasuje
i utrzymane jest w okreĂlonym stylu

mostków termicznych), ïatwe do wykonania i tanie. Niezaleĝnie od tego, ile majÈ
warstw, zwykle sÈ jednolite i nudne. Po
prostu pozbawione sÈ widocznych elementów architektoniczno-konstrukcyjnych takich, jak wystajÈce z lica gzymsy, nadproĝa
czy pilastry, które oĝywiaïy kaĝdÈ, nawet
jednobarwnÈ elewacjÚ. Obecnie zastÚpujÈ
je konstrukcje ĝelbetowe ukryte w gruboĂci
Ăcian noĂnych (wieñce, nadproĝa, sïupy),
a to powoduje, ĝe fasady domów sÈ pïaskie.
Odczuwalny jest brak cieni, które w zaleĝnoĂci od pory dnia i roku zmieniaïy wyglÈd
kaĝdego budynku.
Jednak nie oznacza to, ĝe otynkowane
Ăciany muszÈ byÊ jednobarwne (najczÚĂciej
biaïe lub jasnoszare). Wskazane jest stosowanie wypraw o róĝnorodnej kolorystyce
oraz odmiennych fakturach. Wszelkie poziome lub pionowe pasy dzielÈce elewacje zawsze sÈ poĝÈdanym uatrakcyjnieniem
Ăcian. Jeszcze lepsze efekty moĝna uzyskaÊ,
stosujÈc styropianowe lub poliuretanowe,
przestrzenne opaski dookoïa otworów, imitacje boni czy gzymsów. Nie trzeba baÊ siÚ
mocnych kolorów, zwïaszcza w budynkach
o nowoczesnej architekturze. OczywiĂcie
zawsze najwaĝniejszy jest umiar i jednolitoĂÊ stylistyczna, by nie powstaïo wraĝenie chaosu.

Ceglane
Elewacje z cegieï klinkierowych, licowych,
betonowych i wapienno-piaskowych wykonywane sÈ gïównie w przegrodach trójwarstwowych. Po prostu sÈ to naturalne materiaïy
przeznaczone do murowania Ăcian osïonowych. Zastosowanie drogich, ale efektownych
cegieï klinkierowych czasami ograniczone
jest tylko do wybranych fragmentów Ăcian lub
charakterystycznych elementów konstrukcyjnych takich, jak sïupy, nadproĝa, parapety itp.
PozostaïÈ czÚĂÊ elewacji muruje siÚ wtedy ze
znacznie tañszych materiaïów osïonowych
np. cegieï wapienno-piaskowych lub otynkowanych pustaków. Stosunkowo ciemne i monotonne elewacje ceglane warto oĝywiÊ róĝnymi kolorami. Odpowiednio dobrane pasy,
szlaki czy detale zwykle bardzo poprawiajÈ wyglÈd budynku. Jest to tym ïatwiejsze, ĝe
w zaleĝnoĂci od surowca i czasu wypalania
cegïy klinkierowe dostÚpne sÈ w wielu odcieniach brÈzu, czerwieni, ĝóïci, a nawet fioletu,
czerni lub bieli. Podobnie jest w przypadku
cegieï wapienno-piaskowych, które najczÚĂciej sÈ biaïe, ale mogÈ byÊ malowane lub barwione w masie (lepsze, ale nieco droĝsze).
Równie atrakcyjnie moĝe wyglÈdaÊ poïÈczenie cegieï o podobnych barwach, ale róĝnych fakturach. Ich powierzchnie mogÈ byÊ
przecieĝ gïadkie, ryflowane czy ïupane. Poza
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fot. Voxprofile

fot. Okter
fot. Wienerberger

fot. Owens Corning

Nowoczesne domy o surowej, pozbawionej detali architekturze doskonale urozmaica i tonuje prosta
elewacja z egzotycznego drewna – dodaje ciepïa i naturalnoĂci kanciastym bryïom

Siding winylowy produkowany jest w wielu kolorach i fakturach imitujÈcych rysunek sïojów drewna.
Panele przykrÚca siÚ do elementów rusztu noĂnego,
a w razie uszkodzenia wymienia siÚ caïy panel

tym istniejÈ wyroby produkowane maszynowo oraz formowane rÚcznie (o nierównych
krawÚdziach i nieregularnych ksztaïtach).
Wybór jest bardzo duĝy, a moĝliwoĂci gustownego lub niekonwencjonalnego zastosowania
wrÚcz nieograniczone.
Z desek lub sidingu winylowego
Elewacje z drewna – zawsze sÈ modne
i atrakcyjne, poniewaĝ jest to materiaï naturalny o niepowtarzalnej fakturze. Przecieĝ
kaĝda deska zmienia swój odcieñ w zaleĝnoĂci od kÈta padania promieni sïonecznych, pory dnia, roku. W zaleĝnoĂci od stylu
i przeznaczenia budynku moĝna wybieraÊ
spoĂród zwykïych desek tartacznych, profilowanych, czyli licowych (szalówkowych),
a nawet rzeěbionych. Deski mogÈ byÊ wykonane z lokalnych gatunków drewna, czyli
modrzewia, sosny, Ăwierku, ale szczególnie
w domach o nowoczesnej architekturze bardzo czÚsto stosuje siÚ oblicówkÚ z drewna
egzotycznego. Uzyskanie niepowtarzalnej
i jednoczeĂnie atrakcyjnej elewacji drewnianej jest wiÚc stosunkowo ïatwe, nawet dla
osób nieposiadajÈcych zmysïu artystycznego. Przy tym niewaĝne, czy deski zosta-

Èczenie róĝnych pasujÈcych materiaïów
naturalnych zawsze przynosi dobre efekty.
Zastosowanie klinkieru, drewna, dachówek
i biaïego tynku zwïaszcza w klasycznym
zestawieniu to gwarancja sukcesu

nÈ uïoĝone poziomo, pionowo czy ukoĂnie,
pokryjÈ caïÈ ĂcianÚ czy tylko jej fragment.
Doskonale wyglÈdajÈ w poïÈczeniu z innymi materiaïami naturalnymi, czyli ceramikÈ, kamieniem, tynkiem, ale równieĝ z betonem, metalem czy szkïem. Poza tym drewno
pasuje do kaĝdego domu w dowolnym otoczeniu, bez wzglÚdu na to, gdzie zostaï zlokalizowany. Krajobraz miejski, wiejski, górski czy morski – to obojÚtne, bo dom zawsze
bÚdzie siÚ dobrze prezentowaï.
Siding winylowy – to materiaï imitujÈcy drewniane deski. UmiarkowanÈ popularnoĂÊ zawdziÚcza stosunkowo niskiej
cenie, ïatwoĂci montaĝu oraz niekïopotliwej eksploatacji. Jednak jest to materiaï
obcy w naszej kulturze i dlatego przyjmuje siÚ z pewnymi oporami. Na dodatek przy
wprowadzaniu go na rynek zabrakïo dobrych wzorców do naĂladowania. Przez to
wiele budynków obïoĝonych sidingiem nie
wyglÈda zbyt atrakcyjnie, poniewaĝ podstawowym bïÚdem byïa chÚÊ naĂladowania
biaïych otynkowanych Ăcian. Niestety elewacja nie wyglÈda wtedy zbyt efektownie.
Gïówne pïaszczyzny powinny byÊ koloro-

Jednobarwna elewacja moĝe byÊ atrakcyjna
pod warunkiem, ĝe wïaĂciwie zostanÈ uĝyte
materiaïy o odmiennych fakturach (kamieñ, tynk,
dachówka)

we, np. szare, beĝowe, a biaïe tylko detale,
np. obramowania okien, drzwi, podsufitki okapów. Dom obïoĝony sidingiem winylowym jest bowiem atrakcyjny dopiero wtedy, gdy na elewacji zostanÈ zastosowane
dwa lub trzy kolory.

Inne moĝliwoĂci
Deski lub siding to oczywiĂcie nie wszystkie
moĝliwoĂci wykoñczenia Ăcian zewnÚtrznych (zwïaszcza dwuwarstwowych i szkieletowych). Oferowane sÈ równieĝ okïadziny
z tworzyw sztucznych (przypominajÈce boazeriÚ), ĝywic poliestrowych, kamienia, ceramiki, betonu. Niestety elementy te bardzo
czÚsto wymagajÈ zastosowania specjalnego
stelaĝu. Poza tym sÈ sporo droĝsze zarówno
od sidingu, jak i desek elewacyjnych.
Natomiast elewacje z cegieï majÈ swój
tañszy zamiennik, czyli pïytki klinkierowe. Standardowo wykorzystywane sÈ do
okïadania cokoïów i elementów konstrukcyjnych takich, jak sïupy, podciÈgi, wsporniki. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
ĝeby licowaÊ nimi caïe Ăciany. Na dodatek moĝna pokusiÊ siÚ o niekonwencjonalne rozwiÈzania, ukïadajÈc je pod kÈtem np.
w jodeïkÚ. Jest to moĝliwe dziÚki ich lekkoĂci i moĝliwoĂci nieprzestrzegania reguï
konstrukcyjnych (murarskich).
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