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Technologia rodem
z Kanady
Domy szkieletowe, zwane popularnie

„kanadyjczykami”, to budynki, których
konstrukcjê stanowi drewniany szkielet.
Miêdzy elementami noœnymi umieszcza
siê materia³ termoizolacyjny (najczêœciej
jest to we³na mineralna) i folie: od ze-
wn¹trz wiatroizolacyjn¹, a od wewn¹trz
domu – paroizolacyjn¹. Szkielet œcian ze-
wnêtrznych jest obustronnie obity p³yta-
mi OSB. Ok³adzinê œcian wewnêtrznych
stanowi¹ najczêœciej p³yty gipsowo-karto-
nowe. Elewacja domu mo¿e byæ wykona-
na z desek tzw. szalówek, sidingu winylo-
wego, p³ytek elewacyjnych imituj¹cych
klinkier lub mo¿e to byæ œciana os³onowa
z naturalnego klinkieru � a,b,c. 

Izolacyjnoœæ termiczna œcian szkiele-
towych jest wystarczaj¹co dobra. Ich
wspó³czynnik przenikania ciep³a U wyno-
si przewa¿nie miêdzy 0,3 a 0,2 W/(m2•K).
Zwiêkszaj¹c gruboœæ œcian i warstwy ocie-
pleniowej mo¿na osi¹gn¹æ wspó³czynnik
U równy nawet 0,13 W/(m2•K). Taka izola-
cyjnoœæ termiczna pozwala znacznie zao-
szczêdziæ na kosztach ogrzewania. Zapew-
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napiêciu i przysparzaæ stresów. Wystarczy, ¿e wybie-
rzemy projekt z katalogu, dokonamy wp³aty, wska¿emy

miejsce i najpóŸniej za trzy miesi¹ce bêdzie sta³ nasz
wymarzony dom.  To g³ówna, lecz nie jedyna korzyœæ

z zakupu prefabrykowanego domu szkieletowego.

DOM
GOTOWY

K a n a d y j c z y k i i  d o m y  z  b a l i

2 0 0 5 1−2

fot. Findrewno



nia te¿ odpowiedni komfort cieplny do-
mownikom.

Jak ka¿da technologia, równie¿ szkie-
letowa ma pewne wady. Domy budowane
w tym systemie nie s¹ tak wytrzyma³e
i trwa³e jak domy murowane. Chocia¿ te
wykonane bez b³êdów postoj¹ 100 i wiêcej
lat. Domy budowane w technologii lekkie-
go szkieletu drewnianego maj¹ mniejsz¹
odpornoœæ na dzia³anie ognia i podwy¿szo-
nych temperatur. Zastosowanie od ze-
wn¹trz elewacji z niepalnych materia³ów,
a od wewn¹trz wykoñczenie ogniochronn¹
p³yt¹ g-k (o oznaczeniu GKF) zabezpieczy
drewniany dom szkieletowy przed ewen-
tualnym po¿arem).

Domy warte swej ceny
Domy prefabrykowane s¹ nieco dro¿-

sze od tych o podobnej konstrukcji, ale
budowanych systemem gospodarczym.
Istnieje jednak kilka istotnych powodów,
dla których warto zdecydowaæ siê na tak¹
technologiê:
� czas – budowa zwyk³ego kanadyjczy-
ka, wraz z oczekiwaniem na zamówiony
materia³, trwa zwykle 4-8 miesiêcy. Na
dom prefabrykowany trzeba czekaæ od
miesi¹ca do trzech, w zale¿noœci od firmy,
projektu, stopnia wykoñczenia. Mo¿na
wp³aciæ pieni¹dze przed wakacjami i ju¿
po powrocie z urlopu rozpocz¹æ wykañ-
czanie i meblowanie nowej siedziby;
� profesjonalizm – technologia szkiele-
towa, wbrew pozorom, nie nale¿y do naj-
³atwiejszych. Nie buduje siê u nas wielu
takich domów, wiêc iloœæ firm specjalizu-
j¹cych siê w tego typu inwestycjach te¿
nie jest du¿a.  Firmy produkuj¹ce szkiele-
towe domy prefabrykowane dzia³aj¹ u nas
od wielu lat i zd¹¿y³y zdobyæ spore do-
œwiadczenie. Dla nich ta technologia nie
ma tajemnic. Kupuj¹c gotowy dom naj-
czêœciej mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e bêdzie
on solidnie wykonany i zmontowany;
� gwarancja – producenci prefabryko-
wanych domów szkieletowych udzielaj¹
kilkunasto- lub nawet kilkudziesiêciolet-
niej gwarancji na swoje domy. Obejmuje
ona elementy konstrukcyjne, a czasem
tak¿e wykoñczeniowe. W razie jakiejkol-
wiek usterki, naprawa dokonywana jest
nieodp³atnie;
� wygoda – dziœ ma³o kto ma czas, by
œlêczeæ na budowie kontroluj¹c i pogania-
j¹c robotników. To samo dotyczy dostaw
materia³ów. O ile¿ wygodniej jest zamó-
wiæ gotowe elementy domu i czekaæ, a¿
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� Elewacjê stanowi¹ zazwyczaj deski szalówki lub tynk (fot. a – Abrex, b – Findrewno, c – Budizol)
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zostan¹ zmontowane w fabryce, przywie-
zione na posesjê i po³¹czone w ca³oœæ �.

Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e w domach pre-
fabrykowanych wbudowane materia³y nie
s¹ nara¿one na kaprysy pogody, poniewa¿
ca³e elementy montuje siê w suchych
ogrzewanych halach produkcyjnych.
Monta¿ domu mo¿na zaœ przeprowadziæ
nawet w zimowe miesi¹ce na przygotowa-
nych wczeœniej fundamentach. Odpada

te¿ sprz¹tanie terenu po robotnikach.
Monta¿ jest bowiem „czysty”.

Konstrukcja pod lup¹
� Fundamenty – prefabrykowane domy
szkieletowe montuje siê na przygotowa-
nej uprzednio p³ycie fundamentowej lub
na œcianach fundamentowych. Zarówno
p³yta, jak i œciany s¹ odpowiednio zaizo-
lowane przeciwwilgociowo i termicznie.
Tê czêœæ budowy mo¿na wykonaæ we w³a-
snym zakresie lub powierzyæ j¹ firmie,

w której kupujemy dom. Drugie rozwi¹-
zanie jest rozs¹dniejsze. Firma zadba bo-
wiem o to, by fundament zosta³ nale¿ycie
przygotowany i w³aœciwie wypoziomowa-
ny, co jest niezwykle istotne w przypadku
domów szkieletowych.
� Œciany � – konstrukcja œcian, podob-
nie jak stropów i dachów wykonana jest
z drewna sosnowego, suszonego komo-
rowo i czterostronnie struganego �. Ele-
menty maj¹ te¿ sfazowane krawêdzie. Tak
przygotowana tarcica odznacza siê wiêk-
sz¹ wytrzyma³oœci¹ na korozjê biologicz-
n¹, jak równie¿ na dzia³anie ognia. Nie
wymaga tak¿e impregnacji. Termoizolacjê
œcian stanowi najczêœciej we³na mineral-
na. Do tego celu mog¹ byæ te¿ u¿yte p³y-
ty ze styropianu lub z w³ókien drzew-
nych. Od zewn¹trz domu ocieplenie
os³oniête jest foli¹ wiatroizolacyjn¹.
Dziêki temu powietrze znajduj¹ce siê po-

miêdzy w³óknami we³ny mineralnej jest
nieruchome, o prawie sta³ej temperaturze.
Poniewa¿ paroprzepuszczalnoœæ takiej folii
jest wysoka (oko³o 1200-1600 g/24h/m2)
nie hamuje ona przep³ywu pary wodnej
wydostaj¹cej siê z domu.  Od wewn¹trz ter-
moizolacja os³oniêta jest szczelnie foli¹
paroizolacyjn¹ (paroprzepuszczalnoœæ –
ok. 3-6 g/24h/m2). W ten sposób ewentual-
ne skraplanie siê pary wodnej w warstwie
we³ny mineralnej lub w p³ytach z w³ó-
kien drzewnych jest w bardzo du¿ym
stopniu ograniczone. Gdyby tej folii nie
by³o, materia³y termoizolacyjne mog³yby
zostaæ zawilgocone, co w rezultacie do-
prowadzi³oby do zmniejszenia ich w³aœci-
woœci cieplnych. Podczas prefabrykacji
oraz monta¿u elementów œciennych na
budowie, folie wiatroizolacyjne i paroizo-
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� Przywiezione z fabryki elementy œcienne montuje siê do fundamentów specjalnymi kotwami za
poœrednictwem drewnianej belki podwalinowej (fot. Vidal)

� Belka dwuteowa Kronopol I Beams
(fot. Kronopol)
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(sklejka, OSB)

izolacja cieplna

ok³adzina 
zewnêtrzna

wiatroizolacja

� Warstwy œciany kanadyjczyka



lacyjne skleja siê szczelnie taœmami samo-
przylepnymi, by zapewniæ ich ci¹g³oœæ.
Œciany zewnêtrzne obite s¹ drewnopo-
chodnymi wilgocioodpornymi p³ytami
OSB, które usztywniaj¹ konstrukcjê i sta-
nowi¹ pod³o¿e pod materia³ elewacyjny
(siding, szalówkê drewnian¹, tynk, p³ytki
elewacyjne itp.). Od œrodka œciany wy-
kañcza siê przewa¿nie p³ytami gipsowo-
kartonowymi, gipsowo-w³óknowymi
lub boazeri¹ drewnian¹. Budowa œcian
wewnêtrznych jest podobna, z tym, ¿e
warstwa we³ny mineralnej jest cieñsza
i nie os³ania jej ¿adna folia. Ob³o¿one s¹
zaœ jedn¹ lub dwiema warstwami p³yt g-k
lub g-w, albo boazeri¹. Materia³ ocieple-
niowy w œcianach dzia³owych zamonto-
wany jest po to, by tworzy³ izolacjê aku-
styczn¹ i ogranicza³ przep³yw dŸwiêków
miêdzy pomieszczeniami.
� Stropy – ich konstrukcjê stanowi¹ bel-
ki drewniane lub belki dwuteowe – drew-
niano-p³ytowe. Elementy stropowe s¹
tak¿e wype³nione materia³em termoizola-
cyjnym, który pe³ni tutaj, podobnie jak
w œcianach dzia³owych, funkcjê izolacji
akustycznej.  Belki s¹ te¿ oklejone taœma-
mi t³umi¹cymi drgania i obite obustron-
nie p³ytami g-k, g-w lub p³ytami drewno-
pochodnymi.
� Dachy – domy prefabrykowane  maj¹
najczêœciej dachy o konstrukcji krokwio-
wej, krokwiowo-jêtkowej lub kratownico-
wej. S¹ one przygotowywane pod kon-

kretny rodzaj pokrycia. Prefabrykowane
po³acie s¹ fabrycznie ocieplone i, tak jak
œciany, os³oniête foli¹ wiatroizolacyjn¹
i paroizolacyjn¹. Od wewn¹trz wykoñczo-
ne s¹ p³ytami g-k lub g-w, albo boazeri¹.
Od zewn¹trz maj¹ nabite ³aty i kontr³aty,
maj¹ zrobione sztywne poszycie z desek,
sklejki wilgocioodpornej lub z p³yty OSB.
Pokrycie dachowe jest uk³adane na budo-
wie.

Kupiæ mo¿na i taki dom szkieletowy,
który zostanie w ca³oœci dostarczony na po-
sesjê i ustawiony na p³ycie fundamentowej.
Jego konstrukcja oparta jest na stalowej ra-
mie stanowi¹cej rodzaj podwozia, do które-
go na czas transportu mocuje siê ko³a.
Dom taki mo¿na w ka¿dej chwili przewieŸæ
i zamontowaæ w innym miejscu �.

Projekt w³asny lub firmowy
Wiêkszoœæ firm sprzedaj¹cych domy

prefabrykowane dysponuje katalogiem
projektów gotowych, przygotowanych
specjalnie z myœl¹ o danej technologii.
Liczba projektów mo¿e byæ du¿a lub
ograniczona do zaledwie kilku. Zale¿y to
od firmy. To samo dotyczy atrakcyjnoœci
projektów. Gotowe projekty mo¿na dosto-
sowaæ do w³asnych potrzeb, firmy s¹ bo-
wiem sk³onne do ich modyfikacji. Prawie
wszyscy producenci realizuj¹ te¿ projekty
indywidualne, dostarczone przez klien-
tów. Ich adaptacja do potrzeb konkretnej
technologii zazwyczaj nic nie kosztuje,
mo¿e jedynie wyd³u¿yæ nieco czas realiza-
cji zamówienia. 

Standard do wyboru �

Chc¹c zap³aciæ jak najmniej za dom
prefabrykowany mo¿na wybraæ najtañszy
z oferowanych standardów. Obejmuje on
przygotowanie poszczególnych elemen-
tów domu i zmontowanie ich na funda-
mencie.  Dom zostaje wiêc doprowadzony
do tak zwanego stanu surowego zamkniê-
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� Na rynku s¹ te¿ firmy, które sprzedaj¹ domy mobilne. Konstrukcja takich budynków jest po³¹czo-
na z podwoziem. W razie potrzeby dom mo¿na wiêc przestawiæ w inne miejsce, holuj¹c go jak przy-
czepê campingow¹ (fot. Wytwórnia Domów Drzyma³y)

� Niektóre firmy oferuj¹ domy kompletnie wykoñczone a nawet umeblowane (fot. Abrex)

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl
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tego. Zrobione s¹ œciany, stropy i dach
(niekiedy bez pokrycia). W œcianach s¹
pozostawione otwory drzwiowe oraz
okienne. Firma montuje okna i drzwi
przewa¿nie ju¿ na budowie, by nie uleg³y
zniszczeniu  w trakcie transportu. W œcia-
nach s¹ poprowadzone przewody instala-
cyjne, zrobione s¹ te¿ schody oraz komi-
ny. Wnêtrza wymagaj¹ wykoñczenia.
Trzeba wykonaæ przy³¹cza instalacyjne
i wyposa¿yæ dom w grzejniki, piece oraz
inne niezbêdne elementy wyposa¿enia. 

Domy o wy¿szym standardzie s¹ ca³-
kowicie wykoñczone od zewn¹trz. Od we-

wn¹trz maj¹ p³yty g-k, które wymagaj¹
pomalowania lub wytapetowania. Firmy
zapewniaj¹ u³o¿enie pokrycia dachowego
i zainstalowanie orynnowania. Niekiedy
równie¿ oferuj¹ zamontowanie parapetów
oraz rolet zewnêtrznych.

Mo¿na tak¿e zamówiæ dom wykoñ-
czony. Bêdzie on dodatkowo wyposa¿ony
w kompletn¹ instalacjê sanitarn¹, elek-
tryczn¹ i grzewcz¹. Znajd¹ siê w nim
wszelkie elementy wykoñczeniowe – pod-
³ogi, posadzki, parapety wewnêtrzne itp.

Najdro¿sze s¹ domy wybudowane
„pod klucz”. Maj¹ one wszystko, co po-
trzeba. 

Uwaga! Ró¿ni producenci oferuj¹ ró¿-
ne standardy. To, co u jednego bêdzie nosi-
³o dumn¹ nazwê „wykoñczenie pod klucz”,
u innego mieœciæ siê bêdzie w standardzie
„dom czêœciowo wykoñczony”. Poza tym
czêsto jest tak, ¿e mo¿na indywidualnie
kszta³towaæ ofertê, œwiadomie rezygnuj¹c
z jednych opcji na rzecz innych. 

Za co trzeba dop³acaæ?
Zamawiaj¹c dom w którymœ z ofero-

wanych standardów prawie zawsze trzeba
siê liczyæ z dodatkowymi kosztami. Od-
dzielnie bowiem trzeba zap³aciæ za pro-
jekt i ewentualnie za zrobienie funda-
mentów. Czasami dodatkowe pieni¹dze
trzeba wy³o¿yæ na modyfikacjê projektu
gotowego lub na adaptacjê projektu indy-
widualnego do potrzeb danej technologii.
Bywa i tak, ¿e decyduj¹c siê na najtañszy
z dostêpnych standardów domu, firma
ka¿e sobie p³aciæ za transport i wynajêcie
dŸwigu. Us³ugi te s¹ wliczone w cenê wy-
³¹cznie w przypadku dro¿szego standar-
du. Niektórzy producenci pobieraj¹ jed-
nak oddzieln¹ op³atê za transport i to nie-

zale¿nie od standardu. Za dodatkow¹
stawkê producenci przygotowuj¹ aran¿a-
cjê wnêtrz i zajmuj¹ siê ich ca³kowitym
lub czêœciowym umeblowaniem. 

Formalnoœci
Pierwszym krokiem do nowego domu

jest projekt. Dysponuj¹c nim, a w³aœciwie
czterema jego egzemplarzami, mo¿na wy-
st¹piæ o pozwolenie na budowê.  Do³¹czyæ
te¿ trzeba decyzjê o warunkach zabudowy
(o ile jest konieczna) oraz oœwiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomo-
œci¹ na cele budowlane.  Decyzjê o po-
zwoleniu na budowê wydaje starosta. Jego
urz¹d ma na to dwa miesi¹ce. Oprócz po-
zwolenia na budowê trzeba siê zaopatrzyæ
w aktualn¹ mapê geodezyjn¹ oraz warun-
ki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
elektrycznej, gazowej.  Niektóre firmy za
darmo, a niektóre odp³atnie, pomagaj¹
uporaæ siê z tymi wszystkimi formalno-
œciami. S¹ i takie, które pomagaj¹ za³a-
twiæ kredyt na sfinansowanie budowy
a nawet s¹ sk³onne znaleŸæ dla klienta
atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹.

Maj¹c w kieszeni pozwolenie na budo-
wê mo¿na zawrzeæ umowê  z firm¹ �. Po-
winien byæ w niej dok³adnie wyszczegól-
niony zakres robót, rodzaj u¿ytych mate-
ria³ów i termin oddania budynku zgodnie
z wybran¹ opcj¹. Umowa powinna te¿ ja-
sno wskazaæ, co powinien ze swej strony za-
pewniæ inwestor (dostêp do pr¹du, wody,
dogodny dojazd do posesji, miejsce do za-
parkowania samochodów i dŸwigu). Firma
musi wydelegowaæ na nasz¹ budowê kie-
rownika robót. My ze swej strony mo¿emy
zatrudniæ dobrego inspektora nadzoru,
który bêdzie kontrolowa³ przebieg prac.

Niech ¿yje bal
Ostatnimi czasy domy z bali prze¿y-

waj¹ swój renesans. Ceni¹ je zw³aszcza
mi³oœnicy naturalnych materia³ów i wiel-
biciele architektury rustykalnej.  Stawia-
nie takich budynków nie jest jednak ³a-
twe. Najlepiej wiêc skorzystaæ z us³ug
firm, które specjalizuj¹ siê w budowie te-
go typu domów. One przygotuj¹ projekt,
zadbaj¹ o materia³ i zajm¹ siê monta¿em. 

Projekt, umowa i trochê cierpliwoœci
Producenci domów z bali dysponuj¹

katalogami z bogat¹ ofert¹ projektów. Wy-
braæ mo¿na dom parterowy, piêtrowy
z poddaszem u¿ytkowym lub nawet wie-
lopiêtrowy �. Nic te¿ nie stoi na prze-
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� Domy z bali s¹ zdrowe, ekologiczne i zapewniaj¹ wysoki komfort u¿ytkowy (fot. Mazurskie Domy)

� Chc¹c przekonaæ siê jak z bliska wygl¹daj¹
prefabrykowane kanadyjczyki, mo¿na odwiedziæ
któryœ z domów modelowych. Wiêkszoœæ produ-
centów udostêpnia takie budynki do zwiedzania
(fot. TSE)



szkodzie, by zg³osiæ siê do firmy z indy-
widualnie kupionym projektem. 

Domy z bali nie s¹ tanie. Ich cena za-
le¿y od wielkoœci domu, gruboœci elemen-
tów oraz stopnia wykoñczenia. Niekiedy
zawiera koszt projektu, transportu i fun-
damentów, a czasem trzeba za to p³aciæ
oddzielnie.

Przygotowanie wszystkich potrzeb-
nych elementów trwa oko³o miesi¹ca. Bu-
dowa domu nie przekracza trzech tygodni
(gdy ma byæ wykoñczony pod klucz – bu-
dowa trwa nawet do 3 miesiêcy) 	.

Z tartaku na budowê
Bale do budowy domów przygotowu-

je siê w tartakach lub zak³adach drzew-
nych, najczêœciej ze starannie wyselekcjo-
nowanego drewna sosnowego. Oferowane
s¹ równie¿ domy z drewna œwierkowego,
jod³owego lub olchowego, ale pamiêtaj-
my, ¿e te gatunki s¹ mniej trwa³e. Szcze-
gólnym uznaniem cieszy siê drewno so-
sny polarnej. Jest ono bardzo w³ókniste,
przesycone ¿ywic¹ i ma zwart¹ budowê.
Zapewnia to wyj¹tkow¹ wytrzyma³oœæ
i dobre w³aœciwoœci konstrukcyjne.

Bale mog¹ mieæ przekrój prostok¹tny
lub zbli¿ony do okr¹g³ego. Wysokoœæ bali
prostok¹tnych wynosi od 14 do 22 cm, a sze-
rokoœæ od 6 do 10 cm. Œrednica bali okr¹-
g³ych mo¿e wynosiæ od 14 do 23 cm 
. Ba-
le maj¹ fabrycznie wyciête pióra i wpusty
lub zamki, które umo¿liwiaj¹ szczelne po³¹-
czenie elementów po u³o¿eniu jednego na
drugim. S¹ te¿ wysuszone do wilgotnoœci
14-18%. W zak³adzie poddaje siê je równie¿

impregnacji. Po wybudowaniu œcian trzeba
je jeszcze pomalowaæ bejc¹, farb¹ lub im-
pregnatem dekoracyjnym uodporniaj¹cym
na dzia³anie promieniowania UV.

Od fundamentów po dach
Domy z bali wznosi siê na takich sa-

mych fundamentach, jak domy szkieleto-
we – czêsto na p³ycie ¿elbetowej. Bale ³¹-
czy siê na pióro i wpust lub na zamek,
a w naro¿nikach na specjalne z³¹cza cie-
sielskie, na przyk³ad tak zwany jaskó³czy
ogon. Jest to tak zwana konstrukcja wê-
g³owa �. Niekiedy œciany wykonuje siê
w konstrukcji sumikowo-³¹tkowej �.
Wówczas w naro¿nikach przysz³ych œcian
ustawia siê s³upy drewniane z przygoto-
wanymi wyciêciami, w które po kolei
wsuwa siê poszczególne bale. S³upy takie
montuje siê tak¿e w po³owie d³ugich
œcian oraz po bokach okien i drzwi. 

Œciany wewnêtrzne buduje siê w po-
dobny sposób jak zewnêtrzne, z tym, ¿e
u¿ywa siê do tego bali o mniejszym prze-
kroju. W domach z bali montuje siê drew-
niane okna z szybami zespolonymi
i drewniane drzwi zewnêtrzne oraz we-
wnêtrzne.  Konstrukcja dachów jest tra-
dycyjna – krokwiowo-jêtkowa. Kryje siê
je materia³ami, które dobrze harmonizuj¹
z drewnianymi œcianami – strzech¹ s³o-
mian¹ lub trzcinow¹, gontem b¹dŸ wióra-

87
Dom 1−2 2 0 0 5budujemy

	 Od zamówienia domu z bali, do jego zasie-
dlenia mija oko³o 2 miesiêcy (fot. WZURiB)


 Grube bale, bez dodatkowego ocieplenia, nadaj¹ wnêtrzom niepowtarzalny charakter
(fot. Findrewno)

�Konstrukcja wêg³owa

�Konstrukcja sumikowo-³¹tkowa
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mi drzewnymi, gontem bitumicznym,
a tak¿e dachówkami ceramicznymi albo
cementowymi.

Ocieplone lub nie
Œciany domów z bali mo¿na ocieplaæ

lub pozostawiæ bez ocieplenia. W pierw-
szym przypadku 10-15-cm ok³adzinê ter-
moizolacyjn¹ (najczêœciej z we³ny mine-
ralnej) montuje siê od wewn¹trz domu
i obudowuje j¹ drewnian¹ boazeri¹, pa-
nelami boazeryjnymi, albo p³ytami gip-
sowo-kartonowymi lub gipsowo-w³ók-
nowymi. Œciany ocieplone powinny mieæ
wspó³czynnik przenikania ciep³a U nie
wiêkszy ni¿ 0,3 W/(m2•K). Œciany nie-
ocieplane, by osi¹gn¹æ wymagany wspó³-
czynnik U nie wiêkszy ni¿ 0,5 W/(m2•K)
powinny byæ zrobione z bali o gruboœci
30 cm. Miêdzy  balami o przekroju zbli-
¿onym do okr¹g³ego powinien siê znaleŸæ
wówczas dodatkowy materia³ uszczelnia-
j¹cy – na przyk³ad warkocze ze s³omy lub
taœma rozprê¿na z pianki poliuretanowej.

Najlepiej za miastem 
Wygl¹d domów z bali, choæ wyj¹tko-

wo atrakcyjny, nie pasuje do nowoczesnej
zabudowy miejskiej. Takie budynki naj-
korzystniej prezentuj¹ siê na tle lasów,
pól, wzgórz  i jezior.  Dysponuj¹c wiêc
dzia³k¹ usytuowan¹ w otoczeniu nowo-
czesnych murowanych domów, lepiej po-
rzuciæ marzenia o domu z bali i budowaæ
podobnie jak s¹siedzi.                              �

Dombudujemy2 0 0 5 1−2

K a n a d y j c z y k i i  d o m y  z  b a l i

Oprócz domów z naturalnych bali budowane s¹ te¿ domy z bali prefabrykowanych.
Wykonane s¹ one z dwóch pó³okr¹g³ych korytek drewnianych po³¹czonych wzajemnie
œrubami �. Korytka tworz¹ dwie œcianki bala, a miêdzy nimi znajduje siê materia³ ter-
moizolacyjny – pianka poliuretanowa.  Bale takie ³¹czy siê ze sob¹ za pomoc¹ metalo-
wych szpil. Bale prefabrykowane maj¹ znacznie lepsz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ ni¿ trady-
cyjne (U – od 0,24 do 0,18 W/(m2•K)  i s¹ od nich o wiele l¿ejsze, a co za tym idzie ³at-
wiejsze i szybsze w monta¿u.

Producentem ocieplanych bali jest np. firma Magnus.

�Dom z nowoczesnych pseudo bali ³¹czy w sobie tradycyjny wygl¹d oraz doskona³¹ izolacyjnoœæ
termiczn¹

Bale z pianką

pianka PUR

podwalina

izolacja przeciwwilgociowa

fundament

Domy szkieletowe
ABP ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO – Poznañ

(61) 843 26 77 www.abpnet.pl

ABREX HOMES (22) 812 61 38 www.abrexcorp.pl

ARBOL (25) 685 48 02 www.arbol.com.pl

DOMEK (61) 864 09 40 www.domek.com.pl

DOMY I DOMKI (22) 754 40 99 www.domyidomki.com

DWOREK POLSKI (22) 715 52 18 www.dworekpolski.pl

HAAS POLSKA (42) 636 08 53 www.haas.pl

KAR (42) 648 82 91 www.kar.pl

KBS GLIWA (58) 322 12 41 www.gliwa.pl

KRONOPOL (68) 363 11 00 www.kronopol.com.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO BUDOWLANE BUDIZOL 
(54) 412 22 20 www.budizol.com.pl

PW TRAK-BUD (94) 351 04 55 www.trak-bud.home.pl

TOP BUD (22) 851 35 63 www.topbud.pl

UNIBET FORTUM DACH SYSTEM
(68) 322 75 05 www.unibet.com.pl

UNIBUD (85) 730 00 33 www.unibud.com.pl

VARIOPLAN POLSKA
(32) 215 11 01 www.varioplan.pl

VIDAL (61) 821 33 23 www.vidal.com.pl

WOLF SYSTEM (32) 203 08 02 www.wolfsystem.pl

Domy z bali
ARBOL (25) 685 48 02 www.arbol.com.pl

DOMY Z BALI – BIERNACKI
(25) 675 05 60 www.domyzbali.pl

FINDREWNO (43) 823 83 07 www.honka.pl

INSGRAF (22) 666 86 09 www.insgraf.com.pl

KAR (42) 648 82 91 www.kar.pl

MAZURSKIE DOMY (87) 423 61 55 www.mazurskiedomy.com.pl

MISONI TRADE HOUSE
(22) 751 08 51 www.misoni.com.pl

MPPD (22) 751 34 10 www.mppd.pl

STOLLUX (33) 855 73 70 www.stollux.com

WASCO (89) 622 68 38 www.wasco.pl

WAKO (94) 347 08 44 www.wakodomy.pnet.pl

WIREX-LOGPOL (43) 843 19 63 www.logpol.com.pl

ZAK£AD PRZEMYS£U DRZEWNEGO
ZBIGNIEW I ROBERT BERNACIK

(48) 621 00 36 www.zpdgarbatka.com.pl

Info Rynek – firmy


