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AKTUALNOCI
12 Nowe produkty, wydarzenia

PROJEKTUJEMY
250 Projekty domów

PODPATRUJEMY I PYTAMY
32 Wiejski dom w nowoczesnej wersji
36 Zaadaptowany bliniak

eby zaoszczdzi moliwie najwicej miejsca na dwóch maych
osiedlowych dziakach, ich waciciele porozumieli si i zbudowali
bliniak, a nie dwa róne oddzielne domy. Bliniak powsta na podstawie
gotowego projektu pitrowego domu jednorodzinnego, za jego ca
klasyczn bry celowo wyko czono identycznymi materiaami.
208 Kominki i kozy grzewcze Czytelników
213 Pompy ciepa Czytelników

TEMAT NUMERU
Syndrom chorego budynku
40 Dom przyczyn choroby

Uskaracie si na nawracaj ce bóle gowy, dziwne zmczenie, macie
problemy skórne? Objawy ustpuj , kiedy na nieco duej opuszczacie
dom lub biuro? To moe by Syndrom Chorego Budynku, czyli zespó
dolegliwoci zwi zanych z wntrzem, w którym spdzamy znaczn
cz ycia.

84

208 230
45 Wentylacja, oczyszczanie i nawilanie powietrza
50 Eliminacja wilgoci
57 Eliminacja róde zanieczyszcze wewntrznych

PRZEWODNIK INWESTORA
ROZPOCZYNAJCEGO BUDOW
66 Pierwsze decyzje i pocztek prac
84 Instalacje
96 Wykaczanie

Wielu inwestorów jest przekonanych, e po zako czeniu etapu stanu
surowego bdzie ju tylko z górki. Jednak wyka czanie domu równie bywa
kopotliwe. Efekty prac daj natomiast du satysfakcj, gdy udaje nam si
stworzy wymarzon przestrze .
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BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Woda i kanalizacja w domu
Zapewnienie czystej wody i odprowadzenie cieków jest niezbdne
w kadym domu. Niestety, czsto nie jest to atwe, bo np. trzeba
wywierci studni, a nastpnie uzdatni wod. Kade rozwi zanie
ma przy tym dobre i sabe strony, które powinnimy pozna, zanim
dokonamy wyboru.
135 Alternatywne technologie
Jest kilka powodów, dla których decydujemy si na inny sposób
budowy, ni tradycyjne murowanie. Motywacj moe by szybko
wznoszenia domu, jego wyj tkowo dobra izolacyjno cieplna,
ale równie dobrze niepowtarzalny styl. Bo alternatywne metody
budowania to tak naprawd bardzo róne technologie. Rzecz w tym,
eby wybra najodpowiedniejsz wzgldem naszych oczekiwa .
230 Sauna w istniejcym domu
110

Cig dalszy spisu treci na stronie 8
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178

RING
105

Podogówka vs grzejniki
Budowanie domu to w duej mierze sztuka dokonywania wyborów.
eby uatwi podjcie decyzji zestawiamy w czytelny sposób
najwaniejsze cechy dwóch popularnych rozwi za – ogrzewania
podogowego i grzejników. Konfrontuj c ich zalety i wady
w poszczególnych kategoriach, kady bdzie móg zdecydowa
na czym mu najbardziej zaley i powzi  ostateczn decyzj.

ZRÓB TO SAM
219
222

Malowanie cian
Renowacja okien drewnianych

TUTORIALE TECHNIKI
BUDOWLANEJ
Dekoracja pokoju dziecka
Monta przedcianki
228 Monta okna w dachu paskim
225
226

URZDZAMY OGRÓD
236
244

BDY NA BUDOWIE
Fundamenty
Sposób posadowienia oraz solidno wykonania prac
fundamentowych maj wpyw na trwao budynku. Cho ten
etap budowy nie jest skomplikowany, to wykonawcy, niestety,
nierzadko popeniaj bdy.
126
ciany
131 Stropy

120

Reporta ogrodowy
Porady ogrodowe

RUBRYKI STAE
82
240
242
243
247
248
258

Ankieta KBD
Porady budowlane
Porady instalacyjne
Porady prawne
Prenumerata
Stawki wykonawców
Karta Informacji Zwrotnej

WYBIERAMY I KUPUJEMY
143
152
162
170
178

185
191

197
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Okna
Owietlenie i osprzt elektroinstalacyjny
Alarmy
Akcesoria dachowe
5 sposobów na... wykaczanie cian wewntrznych
Kiedy na cianach dominowaa biel. Póniej popularne stay
si intensywne kolory, nawet róne na s siaduj cych cianach
oraz wyróniaj ce si faktury. Obecnie znów na topie s gadkie
powierzchnie pomalowane na chodne odcienie bieli i szaroci
oraz rozmaite nowoczesne okadziny, zdobi ce najczciej jedn ,
reprezentacyjn cian salonu.
Podjazd do garau
Wanna czy kabina prysznicowa?
Najlepiej mie i jedno, i drugie, w kadej azience, albo prysznic
w mniejszej gocinnej na parterze, a wann w duej – blisko sypialni
domowników. Nie zawsze jednak jest to moliwe. Nie w kadym domu
oba sprzty s te potrzebne. Wszystko zaley od indywidualnych
potrzeb.
Porównanie 52 odkurzaczy centralnych
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236
Masz problem?
Zadaj pytanie na forum dyskusyjnym na naszej stronie
www.forum.budujemydom.pl lub zadzwo
pod nr tel. 22 257 84 78
(roda w godz. 10.00–14.00)

