
Jakie s¹ zalety domu z drewnianych 
prefabrykatów?

Podstawow¹ zalet¹ wszystkich technologii prefabrykowanych jest oszczêd-
noœæ czasu. Domy budowane z wczeœniej przygotowanych elementów zazwy-
czaj powstaj¹ w 3-4 miesi¹ce. Dla porównania tradycyjny dom murowany, reali-
zowany sposobem gospodarczym, najczêœciej wymaga 2 lat pracy. Drug¹ wa¿-
n¹ zalet¹ domów gotowych jest wygoda inwestora, który nie musi uczyæ siê no-
wych zawodów, takich jak zaopatrzeniowiec, inspektor nadzoru, instalator itp. On
po prostu wprowadza siê do gotowego i wykoñczonego domu, czasami nawet
ju¿ umeblowanego. Kolejn¹ zalet¹ jest to, ¿e domy prefabrykowane buduj¹ wy-
specjalizowane firmy zatrudniaj¹ce odpowiednich fachowców wszystkich po-
trzebnych bran¿. Dziêki temu domy te s¹ zazwyczaj wykonane bardzo solidnie
i objête s¹ kilkuletni¹ gwarancj¹.

Jak zbudowana jest œciana „kanadyjczyka”?

Konstrukcja szkieletowych domów drewnianych najczêœciej wykonana jest
z odpowiednio przygotowanych bali sosnowych. Pomiêdzy elementami noœnymi
œcian, stropów i dachów u³o¿ona jest we³na mineralna, zapewniaj¹ca bardzo do-
br¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ i akustyczn¹ przegród. Odpowiedni¹ sztywnoœæ ca³ej
konstrukcji gwarantuj¹ p³yty OSB, którymi obite s¹ œciany po stronie zewnêtrz-
nej. Natomiast przed wiatrem dom chroniony jest przez foliê wiatroizolacyjn¹ za-
mocowan¹ do p³yt OSB. Innym rodzajem folii, tzw. paroizolacj¹, wy³o¿ony jest
dom od strony wewnêtrznej. Dziêki temu nie ma ryzyka, ¿e  we³na mineralna zo-
stanie zawilgocona i utraci swoje w³aœciwoœci termoizolacyjne. Wnêtrze zazwy-
czaj wykoñczone jest p³ytami gipsowo-kartonowymi, ale mog¹ to byæ równie¿
panele lub boazeria. Elewacjê najczêœciej stanowi siding winylowy, ale mo¿na
tak¿e zamówiæ wykoñczenie z szalówki drewnianej, p³ytek elewacyjnych, a na-
wet tynku.

Czy piêtrowy „kanadyjczyk” jest cichy?

Tak, pod warunkiem, ¿e na stropach wykonana jest pod³oga p³ywaj¹ca. Za-
pewniaj¹ j¹ w³aœciwie wszystkie firmy, podobnie jak wype³nienie we³n¹ mineral-
n¹ przestrzeni pomiêdzy belkami stropowymi i s³upami œcian dzia³owych. Jednak
najistotniejsza jest jakoœæ oraz precyzja wykonanych robót. Niestety, trudno to
sprawdziæ inwestorowi, poniewa¿ wa¿ne detale s¹ ju¿ zakryte przez elementy
wykoñczeniowe. O tym, czy dom jest cichy, dowiadujemy siê zazwyczaj dopiero
po jego zasiedleniu. 

Czy dom z bali jest ciep³y?

Wszystko zale¿y od tego, jak grubych elementów u¿yto do budowy domu.
Œciany wykonane z bali gruboœci 30 cm zapewniaj¹ wystarczaj¹c¹ izolacyjnoœæ ter-
miczn¹ nawet w domu ca³orocznym. Natomiast œciany z cieñszych elementów
konstrukcyjnych zazwyczaj s¹ ocieplane odpowiednio grub¹ warstw¹ we³ny mine-
ralnej (uk³adan¹ od œrodka). Dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e domy z bali s¹ ciep³e.

Trzeba tylko od razu zdecydowaæ siê na sposób wykoñczenia wnêtrza. W do-
mach z grubych bali bêd¹ to pó³okr¹g³e lub ociosane k³ody uszczelnione np.
warkoczem ze s³omy. Taki wystrój trzeba lubiæ, a jego zmiana jest trudna i niece-
lowa nawet wtedy, gdy ju¿ siê opatrzy. Z kolei w domach ocieplanych od œrodka
najczêœciej stosuje siê wykoñczenie z boazerii lub p³yty gipsowo-kartonowej, a to
mo¿e nie do koñca przypominaæ dom z bali. 
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Dom z prefabrykatów drewnianych powstaje
bardzo szybko (fot. Mazurskie Domy)

Tak zbudowana jest œciana „kanadyjczyka”
(fot. Unibet Fortum Dach System)

Odpowiednia izolacja sprawia, ¿e domy z pre-
fabrykatów s¹ ciep³e i suche (fot. Austrotherm)
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Jak s¹ prowadzone instalacje w domach 
drewnianych?

W domach szkieletowych w³aœciwie wszystkie instalacje mog¹ byæ ukryte
w œcianach lub stropach. Najwiêksze zagro¿enie stwarzaj¹ przewody elektrycz-
ne i dlatego musz¹ byæ prowadzone w rurkach os³onowych, tzw. peszelach. Na-
tomiast przewody wodoci¹gowe umieszczone pomiêdzy elementami konstruk-
cyjnymi powinny byæ os³oniête w³asn¹ izolacj¹ termiczn¹. Wtedy nie bêdzie ry-
zyka, ¿e we³na mineralna umieszczona w œcianach zostanie zawilgocona przez
wodê skraplaj¹c¹ siê na rurach. Nieco gorzej sprawa wygl¹da w domach z ba-
li, poniewa¿ przewodów instalacyjnych w³aœciwie nie ma gdzie ukryæ. Maskuje
siê je wiêc np. listwami drewnianymi. Jeœli prace wykonane s¹ starannie – in-
stalacje s¹ niewidoczne.

Jaka jest konstrukcja dachu w drewnianych 
domach prefabrykowanych?

W domach o konstrukcji drewnianej (szkieletowych lub z bali) wiêŸba da-
chowa zwykle jest tradycyjna. Najczêœciej tworz¹ ja wi¹zary typu krokwiowego
lub jêtkowego. Jednak wiele firm oferuje równie¿ konstrukcje kratownicowe -
znacznie ³atwiejsze w monta¿u i skracaj¹ce czas realizacji inwestycji. Czêsto
oferowane s¹ ca³e prefabrykowane po³acie dachowe (zbudowane z podobnych
warstw jak œciany zewnêtrzne) z we³n¹ mineraln¹, poszyciem, foliami izolacyj-
nymi, a nawet ³atami i kontr³atami. Na budowie uk³ada siê tylko pokrycie np.
z dachówki, a czasami tak¿e wykoñczenie wewnêtrzne z p³yt gipsowo-kartono-
wych lub boazerii.    

Czy indywidualny projekt domu mo¿e byæ 
zrealizowany w technologii prefabrykowanej?

W wielu firmach - tak. Najczêœciej mo¿liwe jest przystosowanie indywidual-
nego projektu do wymagañ konkretnej technologii. Jednak trzeba siê zastano-
wiæ, czy warto to robiæ? Przecie¿ ka¿da firma dysponuje w³asnym katalogiem
projektów, a w dobie Internetu nie ma problemu ze znalezieniem takiej, której
produkty odpowiadaj¹ naszym gustom. Tym bardziej, ¿e ewentualne dostoso-
wanie projektu katalogowego do indywidualnych wymagañ odbiorcy na pewno
jest ³atwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem pope³nienia b³êdu, ni¿ adapta-
cja projektu indywidualnego.  

Jakie fundamenty s¹ potrzebne w domu 
drewnianym?

Domy drewniane nale¿¹ do konstrukcji bardzo lekkich i dlatego nie musz¹
byæ posadowione na typowych betonowych ³awach fundamentowych i muro-
wanych œcianach fundamentowych. Mo¿na zastosowaæ bardziej ekonomiczne
rozwi¹zania. Takim przyk³adem fundamentów oszczêdnoœciowych jest wykona-
nie pod œcianami noœnymi szeregu s³upków betonowych i po³¹czenie ich bel-
kami podwalinowymi. S³upki powinny mieæ œrednicê oko³o 40-50 cm i wyso-
koœæ 60-120 cm w zale¿noœci od regionu kraju (od g³êbokoœci przemarzania do
spodu warstwy humusu). Ich rozstaw zwykle wynosi 2-3 m. Belki podwalinowe
powinny mieæ wysokoœæ oko³o 30-50 cm i szerokoœæ dostosowan¹ do gruboœci
œcian (z uwzglêdnieniem kapinosa). Mog¹ byæ ¿elbetowe, ale tak¿e prefabry-
kowane. Mo¿na do tego celu wykorzystaæ np. belki nadpro¿owe typu L, a na-
stêpnie nadmurowaæ pozosta³¹ czêœæ œciany. Takie fundamenty w istotny spo-
sób ograniczaj¹ zakres robót ziemnych, betonowych, zbrojarskich, ciesielskich
oraz izolacyjnych.
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W domach szkieletowych lub z bali wiêŸba dachowa
jest zwykle tradycyjna (rys. Mabudo)

Dziêki odpowiedniemu maskowaniu instalacje s¹ niewi-
doczne (fot. Findrewno)

Oferta projektów domów w technologii prefabrykowanej
jest bardzo du¿a (fot. Cardo) 
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