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Z rynku
Prezentujemy aktualności oraz nowości budowlane
i instalacyjne, m.in. zlewozmywaki do kuchni inne niż wszystkie,
eleganckie rolety, wygodną bramę garażową i inteligentne grzejniki.

Wirtualna pomoc dla inwestora. Przed projektem
Obecnie na rynku jest dostępnych kilkanaście tysięcy projektów

22

drewniane. Którą technologię wybrać? Na to pytanie nie ma
jednoznacznej odpowiedzi – pomagamy rozważyć wszystkie
za i przeciw dla obu z tych rozwiązań.

Jest jednym z najczęściej wybieranych materiałów do budowy

to wirtualne programy i katalogi. Wybraliśmy aplikacje i strony

domu. Kierujemy się przy tym nie tylko jego ceną, ale głównie

internetowe, które przydadzą się na etapie szukania projektu.

właściwościami. Ma bowiem sporo zalet, które decydują

INSPIRACJE

o jego popularności.

Wokół architektury
Prezentujemy m.in. lodowy hotel na cały rok, chodnik, który

72

Ciepłe okna – ile za nie zapłacimy

pozyskuje energię słoneczną i kinetyczną, niewidoczne akwarium

Z początkiem roku weszły w życie przepisy dotyczące

oraz modułową lampę ścienną.

m.in. stolarki okiennej – obecnie montowane okna, zarówno

Kawałek nieba na ziemi

przed nadmierną ucieczką ciepła, czyli spełniać bardziej

Historia tego domu pokazuje, jak ważne jest oddanie projektu

rygorystyczne kryteria.

w ścianach, jak i w dachu, muszą jeszcze lepiej chronić

80

będziemy przecież mieszkali w tym, co sobie wybudujemy...

Jak przygotować się
do budowy dachu?
Jednym z najważniejszych etapów budowy domu jest wykonanie

Na tropie dobrego bliźniaka

dachu, które przebiega wieloetapowo. Dlatego warto się do tych

Dom bliźniaczy nie jest popularny wśród inwestorów. Przyczyna nie

prac właściwie przygotować, aby w efekcie mieć efektowny

leży w jego układzie funkcjonalnym czy estetyce. Wynika głównie

i bezawaryjny dach.

z powodów organizacyjnych – rzadko na dwóch sąsiednich
działkach znajdą się inwestorzy, którzy dogadają się, wybiorą projekt

84

Z klinkieru i w kolorze
Klinkierowe cegiełki przywodzą ma myśl charakterystyczną

i wybudują dom.

Ł A D N Y

murowane (70%). Swoich zwolenników mają też domy

jedyny, zakładając, że budujemy dom na całe życie? Ułatwią

swoich potrzeb i odwaga w forsowaniu własnej wizji. Bo to my

37

Wśród inwestorów największą popularnością cieszą się domy

Beton komórkowy.
Jak kupić? Jak murować?

w ręce sprawnych architektów, a także wcześniejsze sprecyzowanie

32

Murowany czy drewniany

zaczniemy wiele miesięcy wcześniej. Jak z takiej liczby wybrać ten

gotowych. Raczej nie da się przejrzeć ich wszystkich, chyba że

20
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czerwień. Tymczasem materiał ten występuje w wielu różnych,

Nasze propozycje domów bliźniaków
– katalog projektów

czasem zaskakujących odcieniach.

7 gotowych projektów wraz z cenami.

przez fasady, po dekoracje wnętrz.
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Równie wszechstronne jest jego zastosowanie – od ogrodzeń,

6
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Ogrzewanie podłogowe

130

Przepisy prawa budowlanego były na przestrzeni lat

elektryczne – zastosujemy w domu, jego elementy będą

wielokrotnie nowelizowane. Również w tym roku ustawodawca

w całości ukryte pod posadzką.

wprowadził szereg zmian, mających w założeniu uprościć, a tym
samym – przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Kocioł kondensacyjny i solary
– prawdziwa historia naszych Czytelników

134

jest dość popularnym rozwiązaniem, gdyż pozwala obniżyć
rachunki za ogrzewanie. Na takie właśnie rozwiązanie
zdecydowali się nasi czytelnicy – państwo Gruszkowie.

Wiosenny plan prac
Wiosna to bardzo pracowity czas dla ogrodników. Trzeba uwijać
się przy grządkach, szykować rozsady, reanimować trawnik po
śnieżnej i mroźnej zimie. Jeśli chcemy, by wszystko poszło
sprawnie, trzeba przygotować sobie dobry plan zadań. Oto, czym
trzeba będzie się zająć.

System rynnowy
Zadaniem systemu rynnowego jest odprowadzenie z połaci

112

Prostsze budowanie w 2017 roku

Niezależnie od tego, jakie ogrzewanie podłogowe – wodne czy

Połączenie gazowego kotła kondensacyjnego z instalacją solarną

104
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WOKÓŁ DOMU
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Narzędzia dla ogrodnika

dachu wody deszczowej lub z topniejącego śniegu, tak aby nie

Kiedy wprowadzamy się do nowego domu zwykle rozpiera nas

zalewała ona elewacji domu. Dlatego jest tak ważny dla

chęć, by teren wokół zmienić w rajski ogród. Nie obędzie się bez

trwałości i wyglądu budynku.

co najmniej podstawowego zestawu narzędzi.

Wygodna mała łazienka
Aranżacja niewielkiej łazienki nie jest dziś problemem. Kilka
kompromisów pozwoli zaprojektować ergonomiczne wnętrze,
a bogata oferta urządzeń sanitarnych zagwarantuje, że będzie
ono i modne, i komfortowe.

120

Bezawaryjny odkurzacz centralny
Odkurzacz centralny rzadko się psuje. Należy go jednak
najpierw wraz całą instalacją właściwie zamontować, a potem
użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.

124

142

Gdy dom rośnie wszerz
Jeśli działka jest wystarczająco duża, stworzenie dodatkowych
pomieszczeń jest prostszym rozwiązaniem niż pogłębianie

150

piwnicy czy nadbudowanie domu. Aby zyskać więcej
przestrzeni, czasem wystarczy powiększyć jedynie parter.
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Porady

■ Porządek w dokumentach.
■ Dom na emeryturę.

Fot.: BARTOSZ MAKOWSKI, RÖBEN, SHUTTERSTOCK.COM/JGA, KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK, RHEINZINK, WAVEBREAKMEDIA, VIEGA
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