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Pomimo e obecnie unika si  budowania podpiwniczonych domów 

jednorodzinnych, to jednak istnieje jeszcze wiele takich budynków. 

Nowi w a ciciele lub doros e dzieci inwestorów zwykle chc

je zmodernizowa . Nie tylko ociepli , ale tak e dostosowa

pomieszczenia do nowych funkcji. Wtedy okazuje si , e w niewielkich 

budynkach powierzchnie piwnic warto lepiej wykorzysta . Mo na np. 

umie ci  w nich domow  si owni , saun , pokój do pracy, a nawet 

pokoje mieszkalne.
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Adaptacja piwnicy na mieszkanie

Rola piwnicy w domu 
jednorodzinnym
Obecnie piwnice w nowoczesnych domach 

jednorodzinnych traktuje si  jak z o ko-

nieczne i dlatego rzadko s  projektowane. 

Wykonuje si  je w wyj tkowych sytuacjach, 

g ównie na yczenie inwestora, z powodu 

ograniczonej powierzchni dzia ki, w domach 

budowanych na stokach wzgórz lub w wyni-

ku ogranicze  miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego (np. narzucenie 

powierzchni biologicznie czynnej). Istotne 

s  równie  wysokie koszty budowy piwnic 

wynosz ce oko o 30% warto ci domu (kilka-

dziesi t tysi cy z otych) oraz zmiany, jakie 

nast pi y w naszym trybie ycia. Przecie

obecnie wiele kobiet pracuje zawodowo. Nie 

ma wiec czasu na przygotowywanie zapasów 

(przetworów) na zim . Poza tym powszechna 

dost pno  wszelkich produktów w sklepach 

czynnych nawet w soboty i niedziele powo-

duje, e zb dne sta o si  budowanie ch od-

nych pomieszcze  magazynowych. Na do-

datek instalacje grzewcze zasilane w glem 

cz sto zast powane s  bardziej czystymi pod 

wzgl dem ekologicznym i wygodniejszymi 

w u yciu ród ami energii takimi, jak gaz 

ziemny, olej opa owy czy biomasa. Zb dne 

okazuj  si  wi c odr bne kot ownie i sk ady

opa u, które tradycyjnie lokalizowano w piw-

nicach. Dotyczy to równie  starych moderni-

zowanych budynków, w których pomieszcze-

nia piwniczne obecnie pozostaj  puste lub 

stanowi  sk ad zwykle niepotrzebnych rze-

czy. Powierzchnia ta jest na tyle cenna, e

warto j  lepiej wykorzysta , np. zaadaptowa

na pomieszczenie do hobby, pokój muzycz-

ny, a nawet gabinet, sypialni  lub ma e samo-

dzielne mieszkanie (dla doros ych dzieci, do 

wynaj cia). 

Zakres adaptacji
Wszelkie zmiany w istniej cym budynku 

zwi zane s  z pewnymi wydatkami oraz na-

k adami pracy. Nie bez znaczenia jest wi c

ocena mo liwo ci w stosunku do zamierze .

Powa ne zmiany najcz ciej oznaczaj  ko-

nieczno  przeprowadzenia generalnego re-

montu budynku. Wtedy koszt adaptacji oraz 

zakres robót zale  nie tylko od stanu tech-

nicznego budynku, ale równie  od przezna-

czenia pomieszcze  podziemnych. 

Stosunkowo tanie i atwe jest przystosowa-

nie pomieszcze  piwnicznych do celów rekre-

acyjnych nieprzeznaczonych na sta y pobyt 

ludzi (przebywaj cych do 4 godzin dzien-

nie) takich, jak solarium, saun , si owni  itp. 

To dlatego, e wtedy obowi zuj  mniej rygo-

rystyczne przepisy dotycz ce wysoko ci po-

mieszcze , o wietlenia wiat em dziennym, 

termoizolacyjno ci przegród zewn trznych 

itp. 

O wiele trudniejsze i znacznie dro sze jest 

przystosowanie standardowych pomieszcze

piwnicznych do pe nienia funkcji sypialni 

lub gabinetu zwi zanego z prac  zarobkow .

Wtedy wysoko  pomieszcze  musi wyno-

si  przynajmniej 2,5 m, szeroko  korytarzy 

1,2 m, wysoko  stopni schodów nie mo e by

wi ksza ni  19 cm, ich d ugo  min. 25 cm itd. 

Po prostu musz  by  spe nione wszystkie wy-

magania dotycz ce standardowych pomiesz-

cze  mieszkalnych. W typowych piwnicach 

mo liwe jest to dopiero po przerobieniu wielu 

elementów konstrukcyjnych budynku. Z tego 

powodu koszty adaptacji cz sto s  znaczne 

– w wielu przypadkach wy sze od ceny jed-

nostkowej nowego budynku.  
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 Gara  w g boko posadowionej piwnicy to niezbyt wygodne rozwi zanie, ale czasami konieczne. Tego 
rodzaju piwnice trudno jest przebudowa  na pomieszczenia mieszkalne

fo
t.

 K
la

fs

 Zmodernizowana piwnica jest bardzo dobrym miejscem na saun , która nie wymaga pe nej wysoko ci
kondygnacji

a
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BUDUJEMY DOM 11–12/200962

TEMAT NUMERU

Ocena stanu istniej cego
Przed rozpocz ciem prac projektowych czy 

budowlanych nale y dok adnie obejrze  piw-

nice. Trzeba bowiem sprawdzi  ich stan 

techniczny oraz zwróci  uwag  na faktyczne 

mo liwo ci zrealizowania podj tych zamie-

rze . To wa ne, poniewa  wiele czynników 

mo e mie  wp yw na niezb dny zakres robót 

i zwi zane z tym koszty modernizacji.

Wilgo  – to g ówny „wróg”, z którym trze-

ba sobie poradzi  w przewa aj cej wi kszo-

ci piwnic. Przede wszystkim nale y okre li

przyczyny powstawania zawilgocenia. Mo e

to by  kondensacja pary wodnej na niedosta-

tecznie ocieplonych cianach, niew a ciwa 

wentylacja pomieszcze  lub uszkodzona izo-

lacja przeciwwilgociowa cian piwnicznych 

albo pod ogi na gruncie.  

Stopie  zawilgocenia cian mo na okre-

li  za pomoc  odpowiednich przyrz dów 

lub przez nawiercenie przynajmniej 6 otwo-

rów i analiz  próbek. Przyjmuje si , e ciany 

murowane o wilgotno ci do 5% nie wymaga-

j adnych dodatkowych dzia a  zabezpie-

czaj cych. O wilgotno ci do 12% – wymaga-

j  osuszenia (okruchy z wiert a s  wilgotne 

i rozpadaj  si ), a powy ej natychmiastowe-

go ratunku, poniewa ciany s  mokre i ich 

no no  jest mniejsza od zak adanej (mate-

ria  z wiert a stanowi zwart  mokr  mas ). 

Wtedy, oprócz wykonania nowej izolacji 

przeciwwilgociowej, mo e by  konieczne 

wzmocnienie konstrukcji no nej budynku, 

co nigdy nie jest tanie. 

Woda gruntowa i rodzaju gruntu – mu-

sz  by  zbadane, gdy zawilgocone s cia-

ny piwnic. Czynniki te maj  bowiem 

wp yw na rodzaj wymaganej hydroizolacji 

oraz ewentualne wykonanie drena u opa-

skowego budynku. 

Przy wodzie gruntowej znajduj cej si

przynajmniej 1 m poni ej poziomu posado-

wienia i gruntach piaszczystych piwnice 

na ogó  s  suche. 

Z kolei przy wyst powaniu gruntów gli-

niastych ciany piwnic mog  by  zawil-

gocone nawet pomimo niskiego poziomu 

zwierciad a wody gruntowej. Po prostu 

woda opadowa mo e si  zbiera  przy cia-

nach w obr bie dawnego wykopu wype -

nionego gruntem przepuszczaj cym wilgo

(nawet gdy jest to glina). Wtedy zwykle ko-

nieczne jest wykonanie drena u.

 W wielu piwnicach stosunkowo atwo mo na urz dzi  bardzo funkcjonalne 
pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi

 Zawilgocone ciany piwnic to spory problem finansowy 
i techniczny, który zawsze musi by  wyeliminowany przed 
podj ciem dalszych prac budowlanych

 Na wietla okien piwnicznych mo na wymurowa  (np. z ceg y klinkierowej) lub kupi  gotowe (tylko dla okien o okre lonych wymiarach)
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Adaptacja piwnicy na mieszkanie
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Najgorsza sytuacja jest w przypadku 

wody gruntowej znajduj cej si  powy ej po-

ziomu posadowienia budynku (nawet okre-

sowo). Mokre ciany i nieszczelna pod o-

ga w piwnicy wymagaj  natychmiastowego 

osuszenia oraz naprawy. Adaptacji piwni-

cy na pomieszczenia mieszkalne jest wtedy 

do  problematyczna i bardzo kosztowna.

wiat o dzienne – czyli okna o okre lonej 

wielko ci s  niezb dnym elementem pokoi 

mieszkalnych. Ich powierzchnia nie mo e

by  mniejsza od 1/8 powierzchni pod o-

gi (1/12 w pomieszczeniach nieprzeznaczo-

nych na sta y pobyt ludzi). Niestety stan-

dardowe okienka piwniczne s  zbyt ma e

i trzeba si  liczy  z konieczno ci  ich po-

wi kszenia lub wybicia dodatkowych. 

Wysoko  pomieszcze  – ma zasadnicze 

znaczenie przy projektowaniu w piwnicy 

pomieszcze  mieszkalnych. Standardowa 

wysoko  wynosz ca 2,2 m jest wtedy nie-

wystarczaj ca. Konieczne jest pog bie-

nie adaptowanych pomieszcze  o 30 cm, co 

mo e okaza  si  bardzo skomplikowanym 

i kosztownym zadaniem. Oczywi cie nie 

jest to potrzebne przy urz dzaniu w piwni-

cy pomieszcze  rekreacyjnych (nieprzezna-

czonych na sta y pobyt ludzi) lub magazy-

nowych. 

Instalacja grzewcza – czyli zapewnienie 

odpowiedniej temperatury zale y od prze-

znaczenia pomieszcze :

w magazynach i sk adach wystarczaj ca 

jest temperatura w granicach  5–8°C;

w pomieszczeniach gospodarczych i re-

kreacyjnych 12–16°C;

w pomieszczeniach mieszkalnych 

18–22°C. 

W wielu przypadkach mo liwe jest cza-

sowe dogrzewanie pomieszcze  przez prze-

no ne urz dzenia elektryczne (grzejniki 

olejowe, termowentylatory). Jednak dla za-

pewnienia odpowiedniego komfortu w po-

kojach urz dzonych w piwnicy niezb dne 

s  rezerwy w uk adzie grzewczym lub za-

montowanie odr bnej instalacji. 

Instalacja wod.-kan. – jest konieczna

przy projektowaniu w piwnicy azienki 

lub W.C. Z dostarczeniem wody w wybra-

ne miejsce zwykle nie ma k opotów, ponie-

wa  jej ruch wymusza pompa zapewniaj ca 

odpowiednie ci nienie w instalacji. Nieco 

bardziej skomplikowane mo e by  grawita-

cyjne odprowadzenie cieków – zw aszcza 

w g bokich piwnicach. Wtedy sensownym 

pomys em jest zamontowanie odpowiedniej 

ma ej przepompowni.  

Instalacja elektryczna – znajduje si

w ka dej typowej piwnicy. Zainstalowanie 

kilku dodatkowych punktów o wietlenia 

lub gniazd nie jest zadaniem zbyt skom-

plikowanym ani kosztownym. Nieco trud-

niejsze mo e by  wykonanie elektrycznego 

ogrzewania pod ogowego. Równie  pod -

czenie nowej kuchenki elektrycznej mo e

si  wi za  z konieczno ci  wyst pienia 

o dodatkowy przydzia  mocy. Czasami nie-

zb dna jest wymiana ca ej instalacji cz-

nie z modernizacj  tablicy rozdzielczej.

Instalacja wentylacji – powinna zapew-

nia  nap yw wie ego i usuwanie zu y-

tego powietrza w ci le okre lonej ilo ci. 

W przeciwnym razie zmodernizowane po-

mieszczenia w krótkim czasie mog  zo-

sta  zawilgocone. Koniecznie zatem jest za-

montowanie odpowiednich nawiewników 

(w oknach, cianach) i sprawdzenie przewo-

dów wentylacji grawitacyjnej. Jednak naj-

wy szy poziom komfortu i spore oszcz dno-

ci energetyczne mo na osi gn , stosuj c

system wentylacji mechanicznej z odzy-

skiem ciep a. 

Wnioski
Wst pne okre lenie stanu techniczne-

go i ewentualnych trudno ci zwi zanych 

z przewidywan  modernizacj  piwnic sta-

nowi podstaw  dalszego dzia ania. Po pro-

stu realizacja zamierze  mo e okaza  si

bardzo trudna do wykonania pod wzgl dem

technicznym lub finansowym. Inne warun-

ki musz  by  bowiem spe nione przy bu-

dowie basenu, sauny, piwnicy na wino czy 

dodatkowych pokoi. Oczywi cie w pod-

j ciu ostatecznej decyzji bardzo pomoc-

na jest opinia architekta lub konstruktora. 

Skorzystanie z ich do wiadczenia i wiedzy 

zwykle umo liwia wybór najbardziej ko-

rzystnego rozwi zania. 

 Nowoczesna domowa rozdzielnica elektryczna

 Domowa przepompownia cieków

 Prosty sposób sprawdzenia poprawno ci
dzia ania wentylacji grawitacyjnej
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wentylacja grawitacyjna 
nie funkcjonuje

wentylacja grawitacyjna 
dzia a poprawnie
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Projekt modernizacji
W p ytko zag bionych, suchych piwnicach 

z du ymi lub szerokimi oknami (min. 120 cm) 

mo liwa i stosunkowo atwa jest realizacja 

ka dego zamierzenia. Wtedy adaptacja cz sto 

ogranicza si  do przesuni cia kilku cianek 

dzia owych, czasami dodatkowego ocieplenia 

przegród zewn trznych oraz wyko czenia po-

mieszcze  (otynkowania, pomalowania, u o-

enia posadzki, monta u nowych drzwi we-

wn trznych itp.). Oczywi cie przy tego typu 

zmianach projekt nie jest wymagany, a jedy-

nie zg oszenie zamiaru prowadzenia robót re-

montowych i uzyskanie pozwolenia na zmia-

n  sposobu u ytkowania pomieszcze .

Natomiast w piwnicach g boko posado-

wionych, czasami bez okien, cz sto zawil-

goconych, przy adaptowaniu pomieszcze

zw aszcza na pokoje mieszkalne wymaga-

ny jest projekt budowlany oraz pozwole-

nie na budow . Po prostu wtedy najcz ciej 

trzeba poszerza  lub wykonywa  otwory 

okienne i drzwiowe (nadpro a w cianach 

no nych), czasami dodatkowe elementy kon-

strukcyjne takie, jak podci gi, s upy. Cz sto 

konieczne jest pog bianie piwnic, wybu-

rzenie cz ci cian no nych lub stropów, 

uk adanie nowych termo- i hydroizolacji, itd. 

Modernizacja instalacji gazowej lub adapta-

cja obiektów zabytkowych oznacza tak e ko-

nieczno  uzyskania pozwolenia na budow .

Poza tym dzi ki sporz dzeniu projektu

o wiele precyzyjniej mo na okre li  koszt 

przedsi wzi cia oraz zakres niezb dnych ro-

bót. atwiej wykona  harmonogram prac, po-

mimo tego e przy modernizacji starego bu-

dynku zawsze trzeba si  liczy  z jakimi

„niespodziankami”, czyli robotami nieprze-

widzianymi. Wa ne jest równie  wcze niej-

sze przeanalizowanie wielu koncepcji, co 

umo liwia realizowanie projektu bez wpro-

wadzania dodatkowych zmian, które zwy-

kle s  kosztowne i opó niaj  proces moder-

nizacji. 

Wykonanie hydroizolacji
Uszkodzenie lub brak poziomych lub piono-

wych izolacji przeciwwilgociowych oraz ka-

pilarne podci ganie wody znajcz ciej s

przyczynami zawilgocenia cian piwnic. 

Wtedy roboty remontowe nale y rozpocz

od u o enia nowej hydroizolacji. Dopiero 

pó niej mo na przyst pi  do osuszania mu-

rów. Czasami trzeba jeszcze wykona  drena

opaskowy w celu miejscowego obni enia po-

ziomu wody gruntowej. Oczywi cie sposób 

odprowadzenia wody musi by  ustalony z lo-

kalnymi w adzami. 

Izolacja pod ogi na gruncie – nale y do 

najta szych, poniewa  miejsce to jest a-

two dost pne. Zwykle wystarczy sku  ist-

niej c  posadzk  i ewentualnie pog bi  po-

mieszczenie. Po wyrównaniu pod o a mo na 

u o y  izolacj  termiczn  najlepiej z polisty-

renu ekstrudowanego (grubo ci 5–15 cm), na-

st pnie warstw  podk adow  z betonu lub 

elbetu (grubo ci 5–10 cm) i w a ciw  hy-

droizolacj  najlepiej z papy termozgrzewal-

nej lub odpowiedniej folii. Oczywi cie wte-

dy poziom wody gruntowej musi znajdowa

si  poni ej poziomu posadowienia budynku. 

Szczególn  uwag  trzeba zwróci  na staran-

ne wykonanie po czenia z izolacj  poziom

pod cianami fundamentowymi. Uk ad i ro-

 Szczegó  przyk adowego wykonania dylatacji na styku aw fundamentowych i p yty betonowej

istniej ca izolacja 
przeciwwilgociowa (papa 
asfaltowa, lepik)

awa fundamentowa

ciana piwnicy pas brzegowy papy 
termozgrzewalnej 

klejony tylko do awy 
fundamentowej i do 

p yty betonowej pasami 
szeroko ci 7–10 cm

pas brzegowy z papy 
termozgrzewalnej 

(podk adowej) w kszta cie 
odwróconej litery Ω

papa termozgrzewalna, 
podk adowa

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna, np. 
z pianki poliuretanowej 

lub styropianu grubo ci
1–2 cm
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dzaj warstw posadzkowych zale y od prze-

znaczenia pomieszczenia. 

Izolacja pozioma pod cianami piwnic

– konieczna jest w domach z fundamentami 

wykonanymi z cegie  lub kamieni (zwykle jej 

nie ma). Tradycyjny sposób polega na podci-

naniu muru na d ugo ci oko o 1 m, czyli wy-

kuwaniu cegie  lub przeci ciu ciany spe-

cjaln  pi . Nast pnie w szczelinie uk ada si

pas izolacji przeciwwilgociowej z papy asfal-

towej, folii hydroizolacyjnej lub p yt twarde-

go polietylenu PEHD, a pustk  wype nia beto-

nem lub mocn  zapraw  cementow . Kolejne 

podci cie musi si  znajdowa  w odleg o ci co 

najmniej 2 m. Z tego wzgl du bardzo wa ne

jest cis e przestrzeganie ustalonego planu ro-

bót, a tak e szczelne czenie kolejnych pa-

sów izolacji (zak ady min. 10 cm).

Inn  metod  jest wbijanie w spoin  blach 

chromowo-niklowych grubo ci 1,5 mm. Ich 

wyprofilowane kraw dzie stanowi  prowad-

nice i jednocze nie tworz  szczelny zamek. 

Do wbijania arkuszy s u  specjalne urz dze-

nia hydrauliczne lub pneumatyczne. Zalet  tej 

metody jest du a trwa o , szybko  i czysto

prowadzenia robót, a wad  do  wysoki koszt.

Metody iniekcyjne – czyli grawitacyjna, 

wysokoci nieniowa, parafinowa, mikrofa-

lowa i  termoiniekcji. S  mniej inwazyjnym 

rozwi zaniem polegaj cym na nawierceniu 

w cianach wielu otworów o rednicy 2–3 cm 

w rozstawie co 10–20 cm i wprowadzeniu 

w nie substancji hydrofobowych uszczel-

niaj cych mur (ewentualnie urz dze  wy-

twarzaj cych wysok  temperatur , mikrofa-

le, pr d), a nast pnie wype nieniu otworów 

mocn  zapraw . Ich podstawow  zalet  jest 

jednoczesne osuszenie cian i utworzenie 

poziomej (cz sto równie  pionowej) izolacji 

przeciwwodnej. Wad  jest wysoka cena i ko-

nieczno  zaanga owania wyszkolonej ekipy 

dysponuj cej odpowiednim sprz tem. 

Osuszanie piwnic  
Proces osuszania murów mo na przeprowa-

dzi  tylko po wykonaniu szczelnej poziomej 

i ewentualnie pionowej izolacji przeciwwil-

gociowej. Inaczej mo e wyst pi  przeciwny 

efekt, czyli ciany mog  ch on  wod  z grun-

tu. Metod jest wiele i nale y je dobiera  w za-

le no ci od przyczyn zawilgocenia oraz prze-

widywanego zakresu prac adaptacyjnych.  

Metoda naturalna – polega na intensyw-

nym wietrzeniu pomieszcze  czasami nawet 

przez kilka lat. Efekt mo na przyspieszy , sto-

suj c nagrzewnice powoduj ce wzrost tempe-

ratury przegród do 35–37ºC oraz wymuszaj c

intensywny ruch powietrza. Innym sposobem 

jest odkopanie cian piwnic do wierzchu aw 

fundamentowych, skucie tynków wewn trz-

nych i zewn trznych, ewentualne nawiercenie 

szeregu otworów i poczekanie, a  mury wy-

schn . Zwykle trwa to kilka tygodni (czasami 

miesi cy). Nast pnie nale y wype ni  otwory 

zapraw  cementow  i u o y  szczeln  pionow

izolacj  przeciwwilgociow . Metoda ta jest ta-

nia i op acalna, gdy przewiduje si  ocieplenie 

cian piwnicznych od strony zewn trznej. 

Metody sorpcyjna i kondensacyjna – pole-

gaj  na zasysaniu wilgotnego powietrza przez 

odpowiednie urz dzenia i osuszaniu go za 

pomoc  absorberów lub w wyniku wykrapla-

nia wody w parowniku. Obie wymagaj  spe-

cjalistycznego sprz tu i przez to s  do  kosz-

towne. 

Metoda mikrofalowa – polega na kilku-

minutowym nagrzewaniu cian przez gene-

ratory mikrofalowe, co powoduje odparowa-

nie wilgoci. Zaletami s  szybko , penetracja 

cian na ca ej grubo ci, mo liwo  osusza-

nia ich fragmentów, a wadami wysokie kosz-

ty i szkodliwo  promieniowania.

Metoda elektroosmozy – polega na umiesz-

czeniu w murze elektrod, pomi dzy którymi 

przep ywa pr d sta y powoduj cy przemiesz-

czanie si  wody do gruntu. Sposób ten jest 

powolny, ale prawie bezobs ugowy i umo li-

wia normaln  eksploatacj  budynku.    

 Zasada dzia ania metod iniekcyjnych przy uszczelnianiu cian piwnicznych

 Tradycyjny sposób osuszania i izolowania cian piwnicznych

papa termozgrzewalna 
podk adowa

rapówka – tynk 
podk adowy

osuszona i oczyszczona 
ciana piwniczna

fragment starego tynku 
z resztkami izolacji 

przeznaczony do skucia

ciana piwnicy

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna

awa fundamentowa

izolacja przeciwwilgociowa pozioma

skos z zaprawy 
lub betonu

wykop

ciana piwnicy

dzia anie rodka 
hydrofobowego uszczelnia 

cian  na wysoko  ok. 
40 cm

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna 
np. z pianki polietylenowej 

lub styropianu grubo ci
1–2 cm

awa fundamentowa

otwory o rednicy 20 mm nawiercone na g boko
80% grubo ci ciany, pod k tem 15–30°

20

20
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Ocieplanie piwnic
ciany piwnic starych domów w a ciwie 

nigdy nie spe niaj  wspó czesnych wymo-

gów termoizolacyjno ci, poniewa  najcz -

ciej s  nieocieplone. Wynika to zarówno 

z obowi zuj cych dawniej przepisów, jak 

i z wcze niejszego przeznaczenia pomiesz-

cze . Z tego wzgl du przy ich adaptacji na 

cele mieszkalne lub rekreacyjne konieczne 

jest u o enie nowej izolacji termicznej.  

Izolacja od strony zewn trznej – jest 

korzystnym rozwi zaniem w budyn-

kach p ytko podpiwniczonych lub wyma-

gaj cych osuszenia cian i u o enia no-

wej pionowej izolacji przeciwwilgociowej. 

To dlatego, e wtedy konieczne jest odko-

panie cian, a  do wierzchu aw funda-

mentowych. A tak wszystkie prace mo -

na wykona  prawie w tym samym czasie. 

Najlepszym materia em do ocieplania cz -

ci podziemnych s  frezowane p yty poli-

styrenu ekstrudowanego, ewentualnie sty-

ropianu. Zalecana  grubo  to 15 cm. P yty 

nale y przykleja  na ca ej powierzchni 

i chroni  siatk  z w ókna szklanego wto-

pion  w zapraw  klejow . Dodatkowym 

cz sto stosowanym zabezpieczeniem przed 

kamieniami i korzeniami jest folia wy-

t aczana. Ocieplenie cian od strony ze-

wn trznej pozwala zachowa  tak wa -

n  ci g o  termoizolacji i wyeliminowa

wszelkie mostki termiczne. 

Izolacja od strony wewn trznej – jest 

zalecana do budynków g boko posado-

wionych, z suchymi cianami piwnic lub 

przy wysokim poziomie wód gruntowych. 

Wprawdzie jest nieco gorsza pod wzgl -

dem termicznym od ocieplenia zewn trz-

nego, ale w okre lonych przypadkach ta -

sza i atwiejsza do wykonania. Materia em 

izolacyjnym mog  by  p yty styropianu 

grubo ci 15 cm przyklejane do cian i wy-

ko czone tynkiem cienkowarstwowym 

(jak w metodzie lekkej mokrej). Jednak cz -

ciej stosuje si  rodzaj cianki gipsowo-

kartonowej dostawionej do muru i wype -

nionej p ytami we ny mineralnej. Ruszt 

konstrukcyjny mo e by  wykonany z sys-

temowych profili blaszanych lub z listew 

drewnianych. Wa ne jest staranne ocieple-

nie o cie y okiennych oraz doprowadze-

nie izolacji termicznej cian parteru co naj-

mniej 50 cm poni ej spodu wie ca stropu 

pomi dzy piwnic  a parterem. Poza tym 

nale y zadba  o sprawne dzia anie wenty-

lacji (najlepiej mechanicznej). 

 Przyk ad ocieplenia cian piwnicznych od strony zewn trznej

 Przyk ad ocieplenia cian piwnicznych od strony wewn trznej

izolacja termiczna cian
parteru z we ny mineralnej 

lub styropianu grubo ci
10–15 cm

obróbka 
blacharska

tynk 
cienkowarstwowy
na siatce z w ókna 

szklanego

paski siatki z w ókna 
szklanego

skos z zaprawy lub betonu

ciana parteru

warstwy pod ogowe

strop

izolacja termiczna 
z frezowanych 
p yt polistyrenu 
ekstrudowanego lub 
styropianu grubo ci
8–12 cm

izolacja 
przeciwwilgociowa 
pionowa na rapówce

ciana
piwniczna

pod oga
na gruncie

awa fundamentowa

ciana parteru

kapinos

ocieplenie wie ca 
stropowego 
oraz nadpro a
styropianem 
grubo ci
co najmniej 5 cm

na wietle okna 
piwnicznego

drewniane aty

ciana piwniczna

izolacja termiczna
z dwóch warstw 
we ny mineralnej lub 
styropianu o cznej 
grubo ci 8–10 cm

awa fundamentowa

pod oga na gruncie

ocieplenie wn ki okiennej 
warstw  termoizolacji 
(styropian lub we na)

grubo ci
przynajmniej 

4–5 cm

strop

paroizolacja

ruszt dystansowy

p yty 
gipsowo-kartonowe
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Zapewnienie wiat a
dziennego
Jednym z najwi kszych problemów jest w a-

ciwe do wietlenie pokoi mieszkalnych. Nie 

tylko z powodu okre lonej przepisami po-

wierzchni okien, ale tak e ich usytuowania. 

Wskazane jest bowiem, aby szeroko  i wyso-

ko  okien wynosi a przynajmniej 120 cm. Na 

dodatek parapet powinien znajdowa  si  nie 

wy ej ni  110 cm nad pod og  pomieszczenia 

i jednocze nie co najmniej 15 cm nad otacza-

j cym terenem. Oczywi cie naj atwiej spro-

sta  tym wymaganiom w piwnicach p yto za-

g bionych, w których do  cz sto znajduj

si  ca kiem spore okna. 

W budynkach z g bokimi piwnicami zwy-

kle konieczne jest zag bienie okien poni-

ej poziomu terenu w tzw. studzienkach. 

Oczywi cie mo na je wymurowa  z ceg y pe -

nej, ale lepiej jest kupi  gotowe z tworzyw 

sztucznych. Wa ne jest usytuowanie dna stu-

dzienek przynajmniej 15 cm poni ej parape-

tu, ze spadkiem min. 5% oraz zainstalowanie 

ogrzewanego wpustu kanalizacji deszczowej. 

Ze wzgl dów bezpiecze stwa wierzch stu-

dzienek powinno si  os oni  siatk  lub stalo-

wymi pr tami.      

Nadpro a w cianach no nych – s  ko-

nieczne, gdy musi by  wykute nowe okno 

lub poszerzone istniej ce. To istotne elemen-

ty konstrukcyjne, które powinny by  obli-

czone i zaprojektowane przez konstruktora. 

Nadpro a zwykle wykonuje si  z dwóch profili 

stalowych (ceowników, k towników) umiesz-

czonych w wykutych bruzdach i skr conych 

rubami. Oczywi cie nowy otwór okienny wy-

kuwa si  dopiero po wykonaniu nadpro y.

 Powi kszenie okien w p ytko zag bionych piwnicach
(przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

 Powi kszenie okien w g boko zag bionych piwnicach
(przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

 Przyk ad wzmocnienia ciany w miejscu 
nadpro a okiennego

ciana parteru

nadpro e np. z belek 
prefabrykowanych 
typu L

okno o wysoko ci
60 cm i szeroko ci
120 cm

izolacja 
przeciwwilgociowa 
pionowa

ciana
piwnicy

awa 
fundamentowa

grunt

warstwy pod ogi parteru

 strop nad piwnic

tynk 
wewn trzny

pod oga na 
legarach

szlichta
cementowa

p yta betonowa 
lub elbetowa

chudy beton

izolacja przeciwwilgociowa pozioma

wyk adzina 
dywanowa 
na wylewce 
samopoziomuj cej 
grubo ci 1 cm

kapinos

w garek 
okienny wykonany

w izolacji termicznej

nowe okno 
o wymiarach 
120 x 120 cm

izolacja termiczna 
cian zewn trznych 

np. ze styropianu 
grubo ci 10 cm 
wraz z tynkiem 

cienkowarstwowym 
na siatce z w ókna 

szklanego

24
0

25
0

16
0

60
20

11
0

12
0

20
ciana parteru, np. z pustaków 

ceramicznych grubo ci 44 cm

nadpro e, np. ukryte 
w wie cu stropowym

okno, np. o wysoko ci
30 cm i szeroko ci 120 cm

izolacja 
przeciwwilgociowa 
pionowa, np. lepik 
na rapówce

ciana
piwnicy, np. 
z ceg y pe nej 
grubo ci 38 cm

awa 
fundamentowa 
elbetowa 

o przekroju 
np. 40 x 60 cm

grunt

szlichta cementowa 
grubo ci np. 5 cm

p yta betonowa 
grubo ci np. 10 cm

izolacja 
przeciwwilgociowa 
pozioma, np. z papy 
asfaltowej

pod oga
z desek

izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
z papy asfaltowej termozgrzewalnej

szlichta cemenowa 
zbrojona grubo ci 7 cm beton klasy min. 

B10 (lepiej (B15) 
grubo ci 10 cm

ta my brzegowe 
z pianki polietylenowej 

grubo ci 1 cm

kanalizacja 
deszczowa

strop nad piwnic ,
np. g sto ebrowy 

– Akermana, Teriva

nowe okno o wymiarach 
120 x 120 cm

na wietle piwniczne 
(studzienka) z tworzywa 
sztucznego, betonu lub 

ceg y pe nej

warstwy 
pod ogi parteru

tynk wewn trzny 
np. cementowo-

-wapienny
III kategorii

23
0

25
0

19
0

30
10

12
0

12
0

10

15

strop

zaprawa cementowa

ruba stalowa 
okre lona 
przez 
projektanta 
– rednica, 
d ugo ,
rozstaw 
(maks. 50 cm)

ceownik stalowy 
o wymiarach okre lonych 
przez projektanta

wype nienie z cegie  lub betonu 
komórkowego (na zaprawie)

ciana no na (piwniczna)

strefa podporowa 15–30 cm

siatka stalowa

tynk

izolacja
cieplna

izolacja
cieplna
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Pog bianie piwnic
Wysoko  piwnic zawsze starano si  ograni-

czy , aby zminimalizowa  zakres robót ziem-

nych, czyli koszty. Projektowano je, zak adaj c

e do swobodnego poruszania si  wystarczy 

wysoko  2 m, a dodatkowe 20 cm przezna-

czano na ewentualne przewody instalacyjne 

lub urz dzenia, np. prowadnice podnoszonych 

drzwi gara owych. Zatem przy adaptowaniu 

pomieszcze  na pokoje mieszkalne koniecz-

ne jest obni enie poziomu posadzki w celu za-

pewnienia wymaganej wysoko ci 2,5 m. Tak e

przy zag bianiu wanien lub basenów nie-

zb dne jest wykonanie lokalnych wykopów. 

Za ka dym razem decyzja o mo liwo ciach 

i ewentualnym sposobie obni enia posadzki 

powinna nale e  do projektanta. 

Do wierzchu aw fundamentowych – mo -

na obni a  posadzk  w a ciwie bezkarnie, 

poniewa  nie narusza si  skonsolidowane-

go gruntu, znajduj cego si  pomi dzy fun-

damentami, zabezpieczaj cego awy i ciany 

piwniczne przed przesuni ciem do wn trza 

budynku. Na dodatek uzyskuje si  równ  po-

sadzk  na ca ej powierzchni pomieszczenia. 

Niestety takie sytuacje zdarzaj  si  rzadko. 

Do spodu aw fundamentowych – mo na 

obni y  pod og , ale pod warunkiem wcze-

niejszego zabezpieczenia fundamentów 

przed przemieszczeniem. W tym celu najcz -

ciej wykonuje si  p yt elbetow  przenosz -

c  obci enia ciskaj ce od gruntu, ewentual-

nie ruszt z belek stalowych b d elbetowych 

rozpieraj cy awy. Oczywi cie wtedy wzd u

cian fundamentowych powstanie uskok, ale 

je li jego szeroko  b dzie dostosowana do 

mebli (rega ów, biurek, ó ek), pomieszczenie 

nadal b dzie ustawne i funkcjonalne. 

Poni ej aw fundamentowych – pod og  ob-

ni a si  zwykle na niewielkiej powierzchni, 

np. kiedy wierzch wanny z hydromasa em lub 

ma ego baseniku przy saunie ma by  na pozio-

mie posadzki. Wtedy zaleca si , aby urz dze-

nia te by y jak najdalej odsuni te od funda-

mentów (poza stref  najwi kszych napr e ). 

W przeciwnym razie mo na doprowadzi  do 

uszkodzenia budynku (p kania aw lub cian). 

Oczywi cie wszystko zale y od wielko ci za-

g bianych urz dze .  Przy szeroko ci wykopu 

nie przekraczaj cej 1 m bezpieczne jest kopa-

nie nawet na kraw dzi awy fundamentowej. 

Warunkiem jest sprawne prowadzenie prac 

i szybkie zabezpieczenie cian wykopu do-

celow  konstrukcj  no n  (najcz ciej cian

elbetow , czasami murowan ). To przecie

standardowy sposób post powania przy pod-

bijaniu fundamentów. Jednak przy szerszych 

wykopach konieczna jest opinia konstruktora.

 Pod oga równo z wierzchem aw fundamentowych (przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

 Pod oga poni ej wierzchu aw fundamentowych (przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

 Lokalne zag bienie w pod odze piwnicy – przyk ad bezpiecznego usytuowania

tynk wewn trzny, 
np. cementowo-wapienny 

III kategorii

pod oga np. z desek

szlichta cementowa 
zbrojona 

grubo ci 7 cm

styropian 
grubo ci 5 cm

papa asfaltowa 
termozgrzewalna 
(bez wype niaczy 

mineralnych)

ta my brzegowe 
z pianki 

polietylenowej 
(grubo ci 1 cm)

beton klasy min. B10 (lepiej 
B15) grubo ci 7 cm

35

izolacja przeciwwilgociowa,
np. z papy asfaltowej

izolacja przeciw-
wilgociowa pionowa 
np. lepik na rapówce, 
czyli na tynku 
II kategorii

ciana
piwnicy

awa 
fundamentowa

grunt

szlichta cementowa, 
czyli warstwa 
wyrównawcza grubo ci
np. 5 cm

piasek – warstwa 
grubo ci np. 15 cm

beton – warstwa 
grubo ci np. 10 cm

szlichta betonowa
grubo ci 4 cm

pod oga np. z desek

legar drewniany

w celu zapewnienia
jak najlepszej 

wspó pracy pomi dzy 
poszczególnymi 

elementami 
budynku 

powierzchnia aw
fundamentowych 

powinna by  skuta
na ca ej d ugo ci

po czenia

poduszka betono-
wa o wymiarach 
dostosowanych 

do przewidywanej 
aran acji wn trza

30

izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa np. lepik 
na rapówce

ciana
piwnicy

awa 
fundamentowa

grunt

izolacja przeciwwilgociowa
np. z papy asfaltowej

szlichta cementowa
grubo ci np. 5 cm

chudy beton 
grubo ci np. 5 cm

papa asfaltowa
termozgrzewalna

p yta betonowa
lub elbetowa
np. grubo ci
5 cm

p yta elbetowa
grubo ci min. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa np. lepik 
na rapówce

ciana
piwnicy

awa 
fundamentowa

grunt

szlichta cementowa
grubo ci np. 5 cm

posadzka z terakoty
obrze e wanny lub basenu

projektowana 
niecka wanny 

lub basenu

p yta betonowa lub elbetowa 
grubo ci np. 12 cm

izolacja
przeciwwilgociowa 
pozioma np. z papy

asfaltowej

chudy beton 
grubo ci
np. 5 cm

30° gwarantuje pe ne bezpiecze stwo konstrukcji, bo to k t stoku naturalnego suchego piasku, 45° mo na
zastosowa  w gruntach sypkich (np. piaskach, wirach), ale wcze niej nienaruszonych i o odpowiedniej 
wilgotno ci, bo przyjmuje si , e pod takim k tem rozk adaj  si  napr enia, 60° w gruntach spoistych 
i zwi z ych (np. glinach), ale po wykonaniu odpowiednich bada  przez projektanta
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Basen w piwnicy
Basen i sauna to jedne z najbardziej po danych elementów 

wyposa enia domów jednorodzinnych. U nas to równie  zna-

miona luksusu, pomimo e korzystanie z nich wp ywa na po-

praw  zdrowia, sprawno ci fizycznej i ma dzia anie relaksuj ce. 

Oczywi cie przebudowa piwnicy stwarza doskona  okazj  do re-

alizacji rodzinnego „centrum odnowy biologicznej”. Tym bardziej 

e zmontowanie gotowej sauny nie jest zbyt k opotliwe, podob-

nie jak urz dzenie si owni czy pokoju do rekreacji. To pomiesz-

czenia nieprzeznaczone na sta y pobyt ludzi, które nie musz

mie  wysoko ci 2,5 m ani okien o du ej powierzchni. Znacznie 

trudniejszym zadaniem mo e by  wykonanie niecki basenowej 

oraz azienki. Po prostu wtedy konieczna jest nie tylko  instala-

cja wod.-kan., ale równie  stacja uzdatniania wody basenowej 

(filtrowania, chlorowania, podgrzewania) oraz odpowiednie urz -

dzenia do osuszania powietrza i wentylacji.  

Konstrukcja niecki – to najcz ciej powa ne wyzwanie dla 

konstruktora, z uwagi na g boko  basenu wynosz c  zwykle 

1,5 m (min. 1,2 m). Nawet cz ciowe zag bienie jej w gruncie 

stosowane w konstrukcjach prefabrykowanych mo e by  zagro-

eniem dla fundamentów domu. Warto te  pami ta , e modne 

baseny z rynn  przelewow  (lustro wody na równi z powierzch-

ni  posadzki) nie s  uzasadnione w ciasnych, zamkni tych po-

mieszczeniach pozbawionych ciekawego widoku. Znacznie ta -

sze i atwiejsze do wykonania s  tradycyjne baseny skimerowe 

(woda oko o 15 cm poni ej kraw dzi). Oczywi cie rozwi zaniem 

najbardziej po danym jest ca kowite zag bienie basenu. Nieck

mo na wykona  z odpowiednio zbrojonego wodoszczelnego be-

tonu, cho  to rozwi zanie praco- i czasoch onne. ciany – np. 

w szalunku traconym z kszta tek styropianowych lub z zasypowych pustaków betonowych wzmocnionych stalowymi pr tami. 

Wielko  basenu – ma znacz cy wp yw na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Przyjmuje si , e szeroko  basenu nie powinna by

mniejsza ni  2,5 m (zwykle 4–8 m), minimalna d ugo  to 6 m (lepiej od 8 do 12 m), a g boko  oko o 1,5 m. Standardowe wymiary base-

nów domowych to 4 × 8 m (obj to  wody 48 m3). I warto o tym pami ta , poniewa  basen o wymiarach np. 5 × 10 m ma obj to  75 m3,

czyli jego eksploatacja b dzie dro sza o 50%. Poza tym przy sytuowaniu niecki zawsze trzeba pami ta  o odpowiednio du ej i atrakcyjnej 

strefie brzegowej wokó  basenu.
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BUDUJEMY DOM 11–12/200970

TEMAT NUMERU

Wygodne schody 
Sporym mankamentem adaptowanych po-

mieszcze  piwnicznych s  niewygodne, 

bo zwykle strome i bardzo w skie schody. 

Dostosowanie ich do przepisów obowi zuj -

cych pomieszczenia mieszkalne jest bardzo 

kosztownym i skomplikowanym zadaniem. 

Powinno si  bowiem zmieni  zarówno wyso-

ko  stopni z 20 cm na 15–19 cm, jak i szero-

ko  stopni z 20 na 25–32 cm. To z kolei wi -

e si  ze zwi kszeniem liczby stopni oraz 

powi kszeniem otworu w stropie nad piwni-

c . Oczywiste wi c jest, e konieczny jest do-

bry projekt konstrukcyjny uwzgl dniaj cy 

indywidualne warunki.

Centralne
odkurzanie
Modernizuj c pomieszczenia piwniczne 

starego domu, warto zainstalowa  system 

centralnego odkurzania. Wtedy bowiem 

atwo jest rozprowadzi  przewody ss ce 

i elektryczne pod sufitem oraz wykona

niezb dne przebicia, bruzdy i os ony. 

To nowoczesne rozwi zanie bardzo u a-

twia sprz tnie domu. Po prostu jednost-

ka centralna, czyli odkurzacz (najlepiej 

umieszczony w najni szym miejscu np. 

w piwnicy) pod czony jest do rur ss cych 

z PVC prowadzonych pod sufitem i zako -

czonych 3–5 gniazdami  ss cymi zainsta-

lowanymi w cianach. W o enie ko ców-

ki elastycznego w a uruchamia system, 

w którym zanieczyszczone i przefiltrowa-

ne powietrze usuwane jest na zewn trz 

budynku. Ha as nie rozprzestrzenia si

po ca ym domu, si a ci gu jest sta a, a na 

dodatek czyszczenie odkurzacza wykonu-

je si  tylko 2–4 razy w roku.  

W kuchni czy holu warto zainstalowa  tzw. 

automatyczn  szufelk , czyli gniazdo pod-

ogowe, do którego wystarczy podmie

okruchy, aby by y zassane.

 Schody do piwnicy i w cz ci mieszkalnej zwykle znacznie si  ró ni , bo nie s  projektowane wed ug 
tych samych zasad

Schody do piwnicy i w cz ci mieszkalnej ró ni  si , bo nie s  projektowane wed ug tych samych zasad.
Kryteria, jakie musz  spe ni
oba rodzaje schodów 
w nowych domach:

– wysoko  stopni – 15–19 cm 
(piwnicznych – 20 cm);

– minimalna szeroko  stopni 
– 25 cm (piwnicznych – 20 cm);

– minimalna szeroko  stopni 
zabiegowych – 25 cm 
w odleg o ci nie mniejszej 
ni  40 cm od wewn trznej 
balustrady, s upa;

– maksymalna liczba stopni 
w jednym biegu – 17 szt.;

– minimalna szeroko  biegu 
– 80 cm;

– minimalna szeroko
spocznika – 80 cm;

– minimalna wysoko
nad schodami – 200 cm

schody do piwnicy

obni ona pod oga piwnicy

cz  stropu do wyburzenia

schody w cz ci mieszkalnej

fo
t.

 C
o

m
fo

rt
 S

ys
te

m

System centralnego odku-

rzania jest coraz bardziej po-

pularny zarówno w domach 

jednorodzinnych, jak i w du-

ych obiektach komercyjnych. 

Pojawi y si  równie  odkurza-

cze do zabudowy wn kowej, 

które powoli zdobywaj  uzna-

nie w mieszkaniach i aparta-

mentach w domach wieloro-

dzinnych. W obiektach nowo 

budowanych monta  instala-

cji PVC nie sprawia wi kszych trudno ci. Instalacj

ss c  w takich budynkach umieszcza si  na podbe-

tonie na odcinkach poziomych oraz w bruzdach na 

odcinkach pionowych. Instalacj  centralnego od-

kurzania mo na rozplanowa  i poprowadzi  bar-

dzo swobodnie z mo liwo ci  dowolnego wyboru 

miejsca na gniazda ss ce. Niestety w przypadku 

domów remontowanych takiej mo liwo ci ju  nie 

mamy. W tej sytuacji nale y kierowa  si  paroma 

wytycznymi:

I. Lokalizacja odkurzacza

– jednostka centralna powinna znajdowa  si  na 

najni szej kondygnacji w piwnicach, gara ach lub 

pomieszczeniach gospodarczych (dopuszczalne s

ust pstwa przy zachowaniu pewnych warunków).

II. Instalacja ss ca z PVC

– przewody rurowe powinny by  prowadzone mo -

liwie najkrótsz  drog  od jednostki centralnej,

– je eli budynek ma piwnice, to rozprowadzenie 

instalacji pod gniazda znajduj ce si  na parterze 

mo e biec przy suficie w piwnicy,

– poziom  instalacj  prowadzimy w bruzdach po-

dobnie jak pionow  (nale y uwa a , aby nie os abi

wytrzyma o ci cian),

– istnieje mo liwo  prowadzenia instalacji w na-

ro nikach cian lub sufitu z pó niejszym zabudo-

waniem orurowania, 

– przej cie przez stropy mo na prowadzi  w kana-

ach, wzd u cian zewn trznych, tak aby nie uszko-

dzi  pod ogi.

III. Rozmieszczenie gniazd ss cych

– gniazd ss cych powinno by  mo liwie jak najmniej, 

aby nie niszczy  istniej cego budynku,

– z powodów technicznych i braku swobodnego wy-

boru miejsc na gniazda ss ce istnieje mo liwo

zastosowania d u szego w a ss cego (z jednego 

gniazda ss cego w  9,0 m obs uguje oko o 80 m2

sprz tanej powierzchni).

Nale y jednak pami ta , e ka dy dom powinno 

rozpatrywa  si  indywidualnie na miejscu, tak aby 

spowodowa  jak najmniej szkód i unikn  kolizji z ist-

niej cymi ju  instalacjami.

Robert Zdybel

Enke Vacuum 

Polska

ZDANIEM EKSPERTA 
Jak prawid owo zaplanowa  przebieg instalacji centralnego 

odkurzania w remontowanym domu?
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje adaptacja piwnicy?

– ceny brut to – 

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT 

OGÓLNOBUDOWLANYCH:

odkopanie cian piwnic do wierzchu aw fundamen-

towych (g . wykopu 170 cm) w gruncie przepuszczal-

nym – obj to  88,5 m3; robocizna 2500 z

u o enie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy 

termozgrzewalnej o cznej pow. 92 m2;

materia y 1000 z , robocizna 500 z

u o enie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowa-

nego gr. 15 cm o cznej pow. 92 m2; materia y 7500 z ,

robocizna 1000 z

ochrona izolacji termicznej foli  wyt aczan  o cznej 

pow. 67 m2; materia y 450 z , robocizna 250 z

zasypanie wykopów i rekultywacja terenu – 68 m3;

robocizna 1500 z

demonta  2 okien o wymiarach 90x60 cm; 

robocizna 50 z

wykonanie 2 nadpro y w cianach zewn trznych 

d . 240 cm (ka de); materia y 900 z , robocizna 400 z

wymurowanie 2 studzienek okiennych (z ceg y klin-

kierowej gr. 12 cm na zaprawie cementowej wodood-

pornej) o wymiarach 210 × 60 cm i g boko ci 60 cm 

(wysoko ci 75 cm); materia y  800 z , robocizna 400 z

wybicie 2 otworów okiennych w cianach zewn trz-

nych o wymiarach 180 × 120 cm;  robocizna 200 z

monta  2 nowych okien o wymiarach 180 × 120 cm; 

materia y 1400 z , robocizna 200 z

wymiana na nowe 2 okien piwnicznych o wymiarach 

90 × 60 cm; materia y 550 z , robocizna 100 z

demonta  8 szt. drzwi wewn trznych o wymiarach 

80 × 200 cm; robocizna  300 z

wykonanie nadpro a w wewn trznej cianie no nej 

d . 210 cm; materia y 400 z , robocizna 200 z

wybicie otworu w wewn trznej cianie no nej o wy-

miarach 144 × 205 cm; robocizna 150 z

wyburzenie cianek dzia owych z ceg y gr. 12 cm 

o cznej pow. 26 m2; robocizna 300 z

wymurowanie cianek dzia owych z ceg y  gr. 12 cm 

o cznej pow. 4,5 m2 (WC przy saunie); 

materia y 300 z , 150 z  robocizna

tynkowanie cian oraz o cie y okiennych i drzwio-

wych – pow. 15 m2; materia y 100 z , robocizna 300 z

osadzenie 5 nowych drzwi wewn trznych o wym. 

80 × 200 cm; materia y 1500 z ,  robocizna 500 z

skucie istniej cej posadzki o pow. 33,5 m2

(pomieszczenie z saun ); robocizna 300 z

pog bienie posadzki o 15 cm (pow. 33,5 m2); 

robocizna 200 z

wykop pod wann  (basen) Spa o obj to ci 5,5 m3;

robocizna 200 z

wykonanie podbasenia (z ceg y gr. 12 cm) o wymia-

rach 210 × 300 cm i g boko ci 76 cm (wysoko ci

96 cm); materia y 700 z , robocizna 350 z

izolowanie podbasenia warstw  polistyrenu ekstru-

dowanego gr. 10 cm o cznej pow. 16,5 m2;

materia y 800 z , robocizna 150 z

u o enie izolacji przeciwwilgociowej z folii – 16,5 m2;

materia y 50 z

wykonanie p yty elbetowej gr. 8 cm – pow. 27 m2

(podbudowa pod ogi); materia y 1000 z ,

robocizna 500 z

u o enie izolacji przeciwwilgociowej z folii na pod o u

betonowym – pow. 27 m2; materia y 100 z

izolacja posadzki z polistyrenu ekstrudowanego 

gr. 10 cm – pow. 27 m2; materia y 1300 z ,

robocizna 200 z

u o enie elektrycznego ogrzewania pod ogowego 

– pow. 27 m2; materia y 3500 z , robocizna 400 z

u o enie posadzki z p ytek ceramicznych lub kamien-

nych – pow. 27 m2 (pomieszczenie z saun ); 

materia y 2100 z , robocizna 1500 z

u o enie nowej posadzki z p ytek ceramicznych 

– pow. 9,9 m2 (pomieszczenie gospodarcze); 

materia y 600 z , robocizna 400 z

u o enie nowej posadzki z drewnianych paneli 

pod ogowych lub wyk adziny – czna pow. 26,9 m2

(korytarz i sala bilardowa); materia y 2800 z ,

robocizna 800 z

malowanie wszystkich pomieszcze  – pow. 300 m2

(ewentualnie tapetowanie, obk adanie boazeri ,

p ytkami ceramicznymi itp.); materia y 600 z ,

robocizna 1000 z

Koszt materia ów i robocizny do przeprowadzenia 

przyk adowej adaptacji piwnicy od 43 450 z

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT 

INSTALACYJNYCH:

monta  urz dze  sanitarnych – wanny Spa, WC, umy-

walki, podwójnego prysznica, zlewozmywaka w po-

mieszczeniu gospodarczym, baterii prysznicowych, 

zlewozmywakowych oraz przepompowni cieków:

10 000–15 000 z

monta  instalacji wodoci gowej z rur ocynkowanych 

r. 20 mm – 60 m.b.; materia y 600 z , robocizna 400 z

monta  instalacji kanalizacyjnej z PVC – 23 m.b. ( cz-

nie r. 50–150 mm); materia y 250 z , robocizna 150 z

monta  sauny wraz z wyposa eniem (w tym pieca 

elektrycznego); 6000–10 000 z

demonta  starego kot a centralnego ogrzewania; 

robocizna 100 z

monta  nowego pieca dwufunkcyjnego i zasobnika 

c.w.u.; materia y 9000 z , robocizna 600 z

monta  4 grzejników aluminiowych; materia y 1500 z ,

400 z , robocizna 400 z

monta  instalacji c.o. z rur polietylenowych – 25 m.b.; 

materia y 600 z , robocizna 800 z

demonta  starej instalacji elektrycznej – 20 m.b. 

( cznie z tablic  rozdzielcz ); robocizna 100 z

monta  nowej rozdzielni elektrycznej (230 i 380 V); 

materia y 800 z , robocizna 300 z

monta  nowej instalacji elektrycznej (przewody mie-

dziane) – 60 m.b.; materia y 300 z , robocizna 200 z

monta  gniazd i prze czników elektrycznych (podtyn-

kowych) – 20 szt.; materia y 400 z , robocizna 600 z

monta  przewodów wentylacji mechanicznej 

r. 150 mm – 30 m.b.; materia y 300 z , robocizna 100 z

monta  anemostatów – 8 szt.; materia y 150 z ,

robocizna 50 z

monta  instalacji centralnego odkurzania wraz z nie-

zb dnymi urz dzeniami  4000–8000 z

Koszt materia ów i robocizny  do przeprowadzenia 

przyk adowej adaptacji piwnicy od 37 700 z
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