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2 Praktyczna Szkoła Budowania

Izodom 2000 Polska to technologia 
doskonała
Technologia Izodom opiera się na meto-
dzie traconego szalunku, w której styro-
pianowe kształtki układa się jak klocki, 
a rdzeń wypełnia betonem. W ofercie firmy 
znajdują się płyty fundamentowe, ele-
menty ścienne, stropy oraz dachy. Klocki 
można łączyć ze sobą w dowolny sposób, 
uzyskując określony kształt oraz wielkość 
domu. Budowa pozwala stawiać budynki 
wyjątkowo szybko dzięki prostocie budowy, 
przypominającej budowle z klocków LEGO. 
Użycie surowców sprawia, że dom od 
Izodomu będzie nie tylko energooszczęd-
ny, ale i trwały (innymi słowy: zachowuje 
swoje parametry mimo upływu lat). Ma 
zachowaną ciągłość izolacji, co skutkuje 
brakiem mostków termicznych, dzięki 
czemu ciepło tak łatwo z niego nie uciek-
nie. Pozwala też na znaczne ograniczenie 
kosztów, np. wynikających z konieczności 
ogrzania domu.

Rachunki za ogrzanie budynku mogą 
być nawet o 90% niższe niż tego, który 
zbudowano w technologii tradycyjnej – 
tłumaczy Tomasz Wójcik – Tak naprawdę, 
ludzie sami przekonują się do naszej tech-
nologii. Coraz częściej zastanawiają się 
nie tylko nad tym, jak urządzić dom czy 
ogród, ale też czym ogrzewać i jakie kosz-
ty będą musieli ponosić w związku z utrzy-
maniem domu, przy rosnących kosztach 
życia. Rozwiązaniem dla nich jest dom 
pasywny lub energooszczędny, a IZODOM 
to najłatwiej dostępna i – zaryzykowała-
bym stwierdzenie – najtańsza technologia 
budowy domów pasywnych na rynku.

Wsparcie i doradztwo
W Izodom, poza materiałem na budowę 
wymarzonego domu, inwestorzy mogą 
liczyć też na doradztwo i wsparcie tech-

niczne.Izodom to nie tylko technologia, ale 
holistyczne podejście do klienta, a także 
dzielenie się z nim wiedzą i doświad-
czeniem – w końcu dom budujemy na 
ogół raz w życiu i ważne, aby proces ten 
przebiegł sprawnie. Doradcy zapewniają 
wsparcie także wtedy, gdy już zdecydu-
jemy się na budowę. – W przypadku, gdy 
ktoś zleca nam budowę swojego domu, 
otrzymuje również wsparcie w przygoto-
waniu projektu ułożenia mat, fotowoltaiki, 
czy rekuperacji – mówi Wójcik. 

Jak w praktyce wygląda cały pro-
ces inwestycyjny? 
Wszystko zaczyna się od wyceny dostar-
czonego projektu. Opcje są dwie: można 
kupić sam materiał lub oprócz niego 
zdecydować się też na usługą budowlaną. 
Jeśli wybierzemy drugą opcję i zdecyduje-
my wybudować się w technologii Izodom, 
eksperci dokonają niezbędnej adaptacji 
projektu. Podobnie wybór mamy i na 
kolejnym etapie: po zdobyciu pozwoleń 

na budowę, można budować dom samo-
dzielnie albo skorzystać z pomocy profe-
sjonalistów. 

– Jeśli inwestor wybiera swoją ekipę, 
dowozimy towar bezpośrednio na plac 
budowy. Jeśli zaś kupuje u nas usługę 
budowlaną, to my również prowadzimy 
budowę.

Domy pasywne to domy, w których żyje 
się lepiej. Idea ta pozwala budować przede 
wszystkim zdrowe budynki, które nie 
starzeją się z upływem lat. Dlatego warto 
zainteresować się nimi już teraz. 
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Jeśli chcecie mieć dom, który będzie trwały i pozwoli na oszczędności, 
musicie poznać Izodom. Na co dzień produkują materiały budowlane, 
przeznaczone do budowy domów pasywnych i wysoce energooszczęd-
nych. To autorski system, a Izodom jest jedynym w Europie dostawcą 
kompletnej technologii do budowy takich obiektów. Firma działa na rynku 
nieprzerwanie od 1991 roku, a stworzonym systemem od dawna wpisuje 
się w dyrektywę, nakładającą na inwestorów obowiązek budowy obiektów 
energooszczędnych. 

Izodom z lotu ptaka  
– budowa ścian parteru 
i przygotowania do 
betonowania.


