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Sprawdzone pomys y

fot. Rheinzink

na efektown  elewacj

Czy tego chcemy, czy nie, wygl d ka dego domu jednorodzinnego 

zawsze jest przez kogo  oceniany, np. rodzin , s siadów czy po 

prostu przechodniów. W zwi zku z tym wszystkim inwestorom 

powinno zale e , aby ich domy podoba y si  wielu osobom. To 

oczywi cie w du ej mierze zale y od zdolno ci, wiedzy i umiej tno ci 

architekta, ale równie  od gustu oraz zamo no ci inwestora.

Elewacje

Tadeusz Lipski

G ówne elementy elewacji
Zwykle uwa a si , e elewacje to tylko wy-

ko czone ciany budynku. Jednak to nie-

prawda. Na elewacje sk adaj  si  równie

okna, drzwi zewn trzne, oczywi cie dach, 

a nawet rynny, czyli wszystkie widoczne 

z zewn trz elementy budynku. Wa ne wi c

jest, aby tworzy y ca o  harmonijn  i pa-

suj c  do siebie pod wzgl dem stylu, dobra-

nych materia ów i oczywi cie zastosowa-

nej kolorystyki. Istotne jest te , aby u yte 

materia y by y trwa e. Wtedy dom przez 

lata b dzie wygl da  estetycznie, poniewa

deszcz, nieg, mróz, s o ce, a nawet zanie-

czyszczenia chemiczne nie zmieni  zna-

cz co wygl du elewacji (dobrej jako ci ma-

teria y nie ulegn  zniszczeniu nawet przez 

dziesi tki lat).
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Dachy – najcz ciej s  ciemne oraz jed-

nobarwne i s  mniej wyeksponowane ni

ciany budynku. Wyj tkiem s  np. sztan-

darowe przyk ady stylu zakopia skie-

go, w którym dachy cz sto pe ni  przy-

najmniej równorz dn  rol  co ciany. 

Ewentualnie modne dachy wielopo acio-

we z du  liczb  lukarn, okien po acio-

wych, koszy, za ama , które cho by przez 

gr wiat ocienia staj  si  bardziej wyrazi-

ste. Jednak  zwi zane jest to ze znacznym 

skomplikowaniem konstrukcji wi by oraz 

z trudno ci  uszczelnienia takiego dachu. 

Przy tym ko cowy efekt nie zawsze jest 

wart poniesionych nak adów.

ciany budynków – rzeczywi cie zwra-

caj  uwag  w pierwszej kolejno ci. Cho by

dlatego, e znajduj  si  na poziomie wzro-

ku obserwatora i na ogó  s  ja niejsze od 

dachu. Z tego wzgl du warto im po wi ci

nieco wi cej stara  dla zapewnienia atrak-

cyjnego wygl du. Oczywi cie w zale no ci 

od konstrukcji cian budynków jednoro-

dzinnych w du ym stopniu zale e  b dzie 

ich wyko czenie.

ciany murowane jednowarstwowe

zwykle pokrywa si  tradycyjnymi tynkami 

cementowo-wapiennymi;

ciany dwuwarstwowe wykonane me-

tod  lekk -mokr  niemal zawsze pokrywa 

si  tynkami cienkowarstwowymi (zgodnie 

z technologi ), a ocieplone metod  lekk -

such  najcz ciej sidingiem winylowym 

lub deskami (tzw. szalówk );

ciany trójwarstwowe oczywi cie s

os oni te zewn trznymi cianami  z cegie

wapienno-piaskowych, ceramicznych lico-

wych lub klinkierowych. Bywaj  te  tynko-

wane, gdy ciany os onowe wymurowano 

np. z pustaków;

ciany szkieletowe najcz ciej pokry-

wa si  zgodnie z technologi , czyli lekkimi 

oblicówkami winylowymi lub drewniany-

mi, cho  przy stosowaniu dodatkowej ze-

wn trznej warstwy termoizolacji równie

tynkami cienkowarstwowymi;

ciany z bali drewnianych pozostawia 

si  bez wyko czenia, a w przypadku ocie-

plania pokrywa si  je deskami. 

To nie wszystkie sposoby wyko cze-

nia cian domów jednorodzinnych. Przy 

wspó czesnych mo liwo ciach technicz-

nych i technologicznych mo liwe jest bo-

wiem wykonanie dowolnej elewacji w a -

ciwie niezale nie od konstrukcji cian. 

Przecie  nawet na izolacji ze styropianu 

mo na u o y  ok adzin  z kamienia. Tylko 

po co, skoro s  prostsze i ta sze sposoby 

zapewnienie efektownego wygl du domu? 

Oczywi cie wiele zale y od umiej tno ci 

i do wiadczenia projektanta.

Okna i drzwi zewn trzne – s  bardzo 

istotnymi elementami ka dej elewacji. 

W zale no ci od wielko ci, kszta tu, licz-

by czy usytuowania otworów zmienia si

przecie  wygl d budynku. Wa ny jest rów-

nie  kolor stolarki – kontrastowy sprawia, 

e okna i drzwi s  bardziej widoczne na tle 

cian, jasny optycznie je powi ksza, gdy s

pomalowane na podobny kolor co ciany 

– wtapiaj  si  w elewacj . Poza tym okna 

i drzwi to elementy, które doskonale  pod-

kre laj  styl domu (nowoczesny, rustkalny, 

regionalny).            

Detale architektoniczne – s  odpowied-

nikami bi uterii dla budynków. Znacznie 

uatrakcyjniaj  p askie i zwykle g ad-

kie ciany wspó czesnych domów. To naj-

cz ciej podmurówki, obramienia okien 

i drzwi, ale tak e okiennice, balustrady ta-

rasów i balkonów, dwubarwny tynk czy 

niekonwencjonalny uk ad desek np. na 

cianach szczytowych. Wskazane jest -

czenie ró nych materia ów, np. tynku 

z kamieniem, drewnem, ceg . Wszelkie 

niekonwencjonalne pomys y nadaj  bu-
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 W domu na zboczu doskonale sprawdza si  zaakcentowanie ró nych technologii: 

bia ych, murowanych cian przyziemia, drewnianej konstrukcji mieszkalnej cz ci

budynku i ciemnego dwuspadowego dachu powoduj cego optyczne obni enie domu
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 Detale architektoniczne s  efektowne i zwracaj  uwag , ale nie 

nale y przesadzi  z ich ilo ci

 Bia y tynk i czerwona dachówka to kanon budownictwa 

jednorodzinnego. Taki dom niczym si  nie wyró nia, ale i nie 

szpeci krajobrazu
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Elewacje
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dynkowi indywidualny i  niepowtarzal-

ny wygl d, wiadcz c o gu cie, zamo no-

ci lub upodobaniach w a ciciela. Do tego 

typu ozdób wietnie nadaj  si  stare sprz -

ty przystosowane do nowych funkcji (nie-

koniecznie oklepane ko a wozów drabinia-

stych). 

ciany – g ówna 
cz  elewacji
W zale no ci od zastosowanych materia ów 

wyko czeniowych oraz rozwi za  archi-

tektonicznych ka dy dom mo e wygl da

efektownie lub nijako. P askie jednobarw-

ne powierzchnie zwykle wygl daj  smut-

no, np. ciemne ciany z drogiego klinkieru 

po czone z równie kosztown  mahoniow

stolark  lub w ta szej wersji – bia e tynko-

wane ciany z plastikowymi bia ymi okna-

mi i drzwiami zewn trznymi. Klasyczna 

elegancja polega na trzykrotnym powtórze-

niu na elewacji koloru uzupe niaj cego. Na 

przyk ad do jasnych cian pasuje ciemna 

podmurówka, drewniana stolarka i ciemne 

pokrycie dachu z materia u dostosowanego 

do stylu budynku. 

Otynkowane

ciany zewn trzne wspó czesnych domów 

musz  by  przede wszystkim „ciep e” (bez 

mostków termicznych), atwe do wykona-

nia i tanie. Niezale nie od tego, ile maj

warstw, zwykle s  jednolite i nudne. Po 

prostu pozbawione s  widocznych elemen-

tów architektoniczno-konstrukcyjnych ta-

kich, jak wystaj ce z lica gzymsy, nadpro a

czy pilastry, które o ywia y ka d , nawet 

jednobarwn  elewacj . Obecnie zast puj

je konstrukcje elbetowe ukryte w grubo ci 

cian no nych (wie ce, nadpro a, s upy), 

a to powoduje, e fasady domów s  p askie. 

Odczuwalny jest brak cieni, które w zale -

no ci od pory dnia i roku zmienia y wygl d

ka dego budynku. 

Jednak nie oznacza to, e otynkowane 

ciany musz  by  jednobarwne (najcz ciej 

bia e lub jasnoszare). Wskazane jest stoso-

wanie wypraw o ró norodnej kolorystyce 

oraz odmiennych fakturach. Wszelkie po-

ziome lub pionowe pasy dziel ce elewa-

cje zawsze s  po danym uatrakcyjnieniem 

cian. Jeszcze lepsze efekty mo na uzyska ,

stosuj c styropianowe lub poliuretanowe, 

przestrzenne opaski dooko a otworów, imi-

tacje boni czy gzymsów. Nie trzeba ba  si

mocnych kolorów, zw aszcza w budynkach 

o nowoczesnej architekturze. Oczywi cie 

zawsze najwa niejszy jest umiar i jednoli-

to  stylistyczna, by nie powsta o wra e-

nie chaosu. 

Ceglane 

Elewacje z cegie  klinkierowych, licowych, 

betonowych i wapienno-piaskowych wykony-

wane s  g ównie w przegrodach trójwarstwo-

wych. Po prostu s  to naturalne materia y

przeznaczone do murowania cian os ono-

wych. Zastosowanie drogich, ale efektownych 

cegie  klinkierowych czasami ograniczone 

jest tylko do wybranych fragmentów cian lub 

charakterystycznych elementów konstrukcyj-

nych takich, jak s upy, nadpro a, parapety itp. 

Pozosta  cz  elewacji muruje si  wtedy ze 

znacznie ta szych materia ów os onowych 

np. cegie  wapienno-piaskowych lub otynko-

wanych pustaków. Stosunkowo ciemne i mo-

notonne elewacje ceglane warto o ywi  ró -

nymi kolorami. Odpowiednio dobrane pasy, 

szlaki czy detale zwykle bardzo poprawia-

j  wygl d budynku. Jest to tym atwiejsze, e

w zale no ci od surowca i czasu wypalania 

ceg y klinkierowe dost pne s  w wielu odcie-

niach br zu, czerwieni, ó ci, a nawet fioletu, 

czerni lub bieli. Podobnie jest w przypadku 

cegie  wapienno-piaskowych, które najcz -

ciej s  bia e, ale mog  by  malowane lub bar-

wione w masie (lepsze, ale nieco dro sze).

Równie atrakcyjnie mo e wygl da  po -

czenie cegie  o podobnych barwach, ale ró -

nych fakturach. Ich powierzchnie mog  by

przecie  g adkie, ryflowane czy upane. Poza 

fo
t.

 S
e

m
m

e
lr

o
c

k

ciany wyko czone upan  ceg  wapienno-piaskow

s  trwa e i stosunkowo tanie. Ciemna stolarka i blaszany 

dach nadaj  elewacji surowy, smutny wygl d fo
t.

 S
im

a
fo

t.
 G

o
o

w
c

zy
s
k
i

ciany z klinkieru lepiej si

prezentuj , gdy pozosta e

elementy elewacji

(dach, stolarka) 

maj  inny 

kontrastowy kolor

Tynk w kolorze ecru, bia e detale architektoniczno-konstrukcyjne, szara dachówka 

i mahoniowa stolarka nadaj  budynkowi barokowy charakter, ale wszystko do siebie pasuje 

i utrzymane jest w okre lonym stylu
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tym istniej  wyroby produkowane maszyno-

wo oraz formowane r cznie (o nierównych 

kraw dziach i nieregularnych kszta tach). 

Wybór jest bardzo du y, a mo liwo ci gustow-

nego lub niekonwencjonalnego zastosowania 

wr cz nieograniczone.

Z desek lub sidingu winylowego

Elewacje z drewna – zawsze s  modne 

i atrakcyjne, poniewa  jest to materia  natu-

ralny o niepowtarzalnej fakturze. Przecie

ka da deska zmienia swój odcie  w zale -

no ci od k ta padania promieni s onecz-

nych, pory dnia, roku. W zale no ci od stylu 

i przeznaczenia budynku mo na wybiera

spo ród zwyk ych desek tartacznych, profi-

lowanych, czyli licowych (szalówkowych), 

a nawet rze bionych. Deski mog  by  wyko-

nane z lokalnych gatunków drewna, czyli 

modrzewia, sosny, wierku, ale szczególnie 

w domach o nowoczesnej architekturze bar-

dzo cz sto stosuje si  oblicówk  z drewna 

egzotycznego. Uzyskanie niepowtarzalnej 

i jednocze nie atrakcyjnej elewacji drewnia-

nej jest wi c stosunkowo atwe, nawet dla 

osób nieposiadaj cych zmys u artystycz-

nego. Przy tym niewa ne, czy deski zosta-

n  u o one poziomo, pionowo czy uko nie, 

pokryj  ca cian  czy tylko jej fragment. 

Doskonale wygl daj  w po czeniu z inny-

mi materia ami naturalnymi, czyli  cerami-

k , kamieniem, tynkiem, ale równie  z beto-

nem, metalem czy szk em. Poza tym drewno 

pasuje do ka dego domu w dowolnym oto-

czeniu, bez wzgl du na to, gdzie zosta  zlo-

kalizowany. Krajobraz miejski, wiejski, gór-

ski czy morski – to oboj tne, bo dom zawsze 

b dzie si  dobrze prezentowa .

Siding winylowy – to materia  imituj -

cy drewniane deski. Umiarkowan  popu-

larno  zawdzi cza stosunkowo niskiej 

cenie, atwo ci monta u oraz niek opotli-

wej eksploatacji. Jednak jest to materia

obcy w naszej kulturze i dlatego przyjmu-

je si  z pewnymi oporami. Na dodatek przy 

wprowadzaniu go na rynek zabrak o do-

brych wzorców do na ladowania. Przez to 

wiele budynków ob o onych sidingiem nie 

wygl da zbyt atrakcyjnie, poniewa  pod-

stawowym b dem by a ch  na ladowania 

bia ych otynkowanych cian. Niestety ele-

wacja nie wygl da wtedy zbyt efektownie. 

G ówne p aszczyzny powinny by  koloro-

we, np. szare, be owe, a bia e tylko detale, 

np. obramowania okien, drzwi, podsufit-

ki okapów. Dom ob o ony sidingiem winy-

lowym jest bowiem atrakcyjny dopiero wte-

dy, gdy na elewacji zostan  zastosowane 

dwa lub trzy kolory. 

Inne mo liwo ci
Deski lub siding to oczywi cie nie wszystkie 

mo liwo ci wyko czenia cian zewn trz-

nych (zw aszcza dwuwarstwowych i szkie-

letowych). Oferowane s  równie ok adziny 

z tworzyw sztucznych (przypominaj ce bo-

azeri ), ywic poliestrowych, kamienia, ce-

ramiki, betonu. Niestety elementy te bardzo 

cz sto wymagaj  zastosowania specjalnego 

stela u. Poza tym s  sporo dro sze zarówno 

od sidingu, jak i desek elewacyjnych.

Natomiast elewacje z cegie  maj  swój 

ta szy zamiennik, czyli p ytki klinkiero-

we. Standardowo wykorzystywane s  do 

ok adania coko ów i elementów konstruk-

cyjnych takich, jak s upy, podci gi, wspor-

niki. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, 

eby licowa  nimi ca e ciany. Na doda-

tek mo na pokusi  si  o niekonwencjonal-

ne rozwi zania, uk adaj c je pod k tem np. 

w jode k . Jest to mo liwe dzi ki ich lek-

ko ci i mo liwo ci nieprzestrzegania regu

konstrukcyjnych (murarskich).
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 Jednobarwna elewacja mo e by  atrakcyjna 

pod warunkiem, e w a ciwie zostan  u yte 

materia y o odmiennych fakturach (kamie , tynk, 

dachówka)

Nowoczesne domy o surowej, pozbawionej detali architekturze doskonale urozmaica i tonuje prosta 

elewacja z egzotycznego drewna – dodaje ciep a i naturalno ci kanciastym bry om

Siding winylowy produkowany jest w wielu kolo-

rach i fakturach imituj cych rysunek s ojów drewna. 

Panele przykr ca si  do elementów rusztu no nego, 

a w razie uszkodzenia wymienia si  ca y panel

czenie ró nych pasuj cych materia ów 

naturalnych zawsze przynosi dobre efekty. 

Zastosowanie klinkieru, drewna, dachówek 

i bia ego tynku zw aszcza w klasycznym 

zestawieniu to gwarancja sukcesu
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