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salon z jadalnią
przedsionek
łazienka
pokój
pokój
pokój
hol górny & schody

podest & taras

28,87 m²
4,58 m²
3,42 m²

10,10 m²
7,86 m²
7,80 m²
6,67 m²

21,71 m²

69,30 m²
powierzchni podłogi

WYKAZ POWIERZCHNI:

Nasza podstawowa seria SINGEL to 
nowoczesne, minimalistyczne wariacje 
na temat wiejskiej stodoły, z silnymi 
inspiracjami skandynawskimi.

S70 to propozycja domu 
rekreacyjnego dla większych rodzin, 
poszukujących ciekawych, 
niestandardowych rozwiązań. 
Centralnym punktem domu jest 
dwupoziomowy salon wychodzący na 
taras przez całkowicie przeszkloną 
elewację.
 
Pomimo tej dwupoziomowej 
przestrzeni na parterze, na piętrze 
wygospodarowano trzy funkcjonalne 
sypialnie, oferujące wygodny 
wypoczynek 4 do 6 osób. Oprócz 
tego w domu znajduje się aneks 
kuchenny z jadalnią, łazienka i 
przeszklona strefa wejściowa do 
domu. 
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SERIA SINGEL
POWIERZCHNA 69,30 m²
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Fundamenty i podłoga na gruncie

ź konstrukcja fundamentów zgodnie z projektem budowlanym, 

zależnie od warunków gruntowych - fundamenty tradycyjne lub 

płyta fundamentowa

ź na warstwy podłogowe składa się jastrych cementowy (tzw. 

wylewka) oraz termoizolacja ze styropianu

ź poziomą izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie stanowi 

przekładka z folii PCV

ź pionową izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych 

stanowi warstwa masy bitumicznej

ź pionową izolację termiczną fundamentów stanowi styropian

ź cokół wykończono żywicznym tynkiem mozaikowym w kolorze 

ciemnoszarym

Ściany zewnętrzne

ź główną konstrukcję ścian zewnętrznych wykonano z masywnego, 

świerkowego drewna klejonego gr. 10 cm, klasy GL24 

(współczesny bal drewniany - nie jest to konstrukcja szkieletowa)

ź docieplenie stanowi wełna mineralna gr. 16 cm ułożona pomiędzy 

pionowym rusztem drewnianym, mocowanym do ścian z drewna 

klejonego przy pomocy kątowników stalowych, ocynkowanych

ź pod wełną (bezpośrednio na ścianę konstrukcyjną) zastosowano 

membranę o funkcji wiatroizolacyjnej

ź wełnę od strony zewnętrznej zabezpiecza membrana 

paroprzepuszczalna

ź elewacja wykończona od zewnątrz deskami świerkowymi gr. 19 

mm (zamontowanymi do rusztu pionowego na łatach i kontrłatach), 

pomalowana dwkrotnie lazurem Remmers

ź płaszczyzny wewnętrzne ścian zewnętrznych pozostawione bez 

dodatkowego wykończenia – naturalne, heblowane drewno 

świerkowe

ź w łazience wewnętrzne płaszczyzny ścian zewnętrznych 

wykończone płytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5 mm

Dach

ź konstrukcja więźby dachowej tradycyjna, z drewna klejonego GL24

ź docieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm + 5 cm, ułożoną 

pomiędzy krokwiami więźby dachowej

ź od strony zewnętrznej wełna zabezpieczona membraną 

paroprzepuszczalną, od wewnątrz folią paroizolacyjną

ź dach pokryty blachą płaską, ocynkowaną i malowaną w kolorze 

grafitowym, łączoną na tzw. „pionowy rąbek”, ułożoną na łatach i 

kontrłatach

ź zapewniona wentylacja okapowo - kalenicowa pokrycia 

dachowego

ź wykończenie płaszczyzny dachu od wewnątrz płytami gipsowo-

kartonowymi GKBI gr.12,5 mm, na ruszcie stalowym 

ocynkowanym

ź okna połaciowe uchylne o współczynniku max. Uw=1,1 W/m2K

Stolarka okienna i drzwiowa

ź drzwi wejściowe stalowe, w kolorze grafitowym, z wypełnieniem 

pianą poliuretranową

ź okna drewniane, z drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo; 

ramy okienne w kolorze grafitowym; Uw=1,1 W/m2K; okna 

salonowe przesuwne, pozostałe okna uchylno-rozwierne

ź zewnętrzne glify otworów wykończone blachą w kolorze 

grafitowym

ź od strony wewnętrznej montaż okien ukryty pod listwami z drewna 

iglastego

Ściany wewnętrzne, działowe

ź gipsowo-kartonowe o gr. 10 i 7,5 cm z płyty GKBI na stelażu 

stalowym, ocynkowanym; ściany o grubości 10 cm wypełnione 

wełną akustyczną o grubości 75 mm

Taras i podest wejściowy

ź wykonane z impregnowanych desek modrzewiowych na 

impregnowanych legarach z drewna iglastego

ź legary wsparte na słupkach betonowych, mocowane do słupków za 

pomocą kątowników stalowych

Stropy i antresole

ź konstrukcja stropu i antresoli wykonana z masywnego, 

świerkowego drewna klejonego Gl24

ź sufity w łazienkach podwieszane, wykonany z płyty GKB 

Schody

ź konstrukcja schodów ze sklejki liściastej, bariera ze świerkowego 

drewna klejonego, do dalszego wykończenia

Komin i wentylacja

ź komin systemowy ze stali nierdzewnej o średnicy 130 mm; 

powyżej dachu malowany w kolorze grafitowym; w pomieszczeniu 

obudowany płytami GK + kratki

ź w łazienkach i salonie wentylacja grawitacyjna

Instalacje elektryczne i niskoprądowe

ź instalacja elektryczna trójfazowa – oświetleniowa i zasilająca 

gniazda (w tym gniazda dedykowane dla grzejników elektrycznych, 

oświetlenie zewnętrzne na budynku i dwa punkty oświetlenia 

tarasowego)

ź instalacje prowadzone w prefabrykowanych kanałach ukrytych w 

grubości ściany drewnianej, osprzęt typu podtynkowego (gniazda i 

włączniki)

ź instalacja alarmowa: doprowadzone przewody do wewnętrznych 

czujników ruchu, doprowadzone przewody do zewnętrznych 

czujników ruchu

ź instalacja tv/sat – doprowadzona z zewnątrz (z punktu 

umożliwiającego odbiór sygnału) do salonu i zakończona gniazdem 

(bez anten i dodatkowego osprzętu)

Instalacja wodno-kanalizacyjna

ź instalacja kanalizacyjna z rur PCV z wyprowadzeniem

ź instalacja wodna wykonana w systemie Alupex lub PCV zasilająca 

łazienki oraz aneks kuchenny

ź ciepła woda zapewniona dzięki pojemnościowemu, elektrycznemu 

podgrzewaczowi zlokalizowanemu w łazience (zbiornik o 

pojemności 80 litrów)

Ogrzewanie

ź budynek przystosowany do instalacji kominka/kozy

ź budynek wyposażony w ścienne grzejniki elektryczne typu 

konwektor, z termostatami

Zakres wykończenia budowlanego

ź jastrych cementowy na całej podłodze parteru

ź strop/antresola bez dodatkowych warstw podłogowych

ź w łazience: na ścianach płyty gipsowo-kartonowe: nie 

szpachlowane, bez gruntowania (umożliwiające odkręcenie i 

wykonanie przeróbek instalacyjnych oraz przyklejenie płytek 

ceramicznych po zagruntowaniu)

ź w łazience sufit z płyt gipsowo-kartonowych: szpachlowany i 

pomalowany farbą gruntującą

ź pozostałe ściany z płyt gipsowo-kartonowych: szpachlowane i 

pomalowane farbą gruntującą

ź sufity oraz ściany z iglastego drewna klejonego GL24 pozostawione 

bez wykończenia – naturalne, heblowane drewno

ź otwory przygotowane do montażu typowych drzwi wewnętrznych

CENA &

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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CENA:
STAN DEWELOPERSKI wg. powyższej specyfikacji
REALIZACJA W CENTRALNEJ POLSCE

320.000 PLN BRUTTO (Z 8%VAT)



WZNOSZENIE KONSTRUKCJI
W MIEJSCOWOŚCI ZBICZNO
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KONSTRUKCJA STROPU

DREWNO KLEJONE

DREWNO KLEJONE

KONSTRUKCJA ŚCIAN

DREWNO KLEJONE

DESKI ŚWIERKOWE
wykończenie elewacji

WEŁNA MINERALNA
ocieplenie

RUSZT
do montażu deski elewacyjnej

Materiałem wykorzystywanym przez SVOBO 
do wznoszenia konstrukcji domów jest
masywne, lite drewno klejone – współczesny 
odpowiednik tradycyjnego bala.
 
Poniższy schemat przedstawia strukturę ścian 
domów SVOBO. Kolorem oznaczono
konstrukcję z drewna klejonego. Kolejne 
warstwy, oznaczone na biało, to m.in. 
ocieplenie oraz wykończenie zewnętrzne.
 
Większość domów drewnianych oferowanych 
na polskim rynku to domy wznoszone w 
konstrukcji szkieletowej. Całkowita struktura 
ich ścian składa się wyłącznie z elementów 
oznaczonych na schemacie kolorem białym. 
W przeciwieństwie do domów szkieletowych, 
w domach SVOBO ta część odpowiada 
jedynie za komfort cieplny oraz estetykę 
budynku. Za trwałość i stabilność konstrukcji 
odpowiada masywne drewno klejone.
 
Wybierając jeden z domów SVOBO, 
otrzymacie Państwo dom o trwałości
konstrukcji murowanych, ze wszystkimi 
zaletami domu zbudowanego z drewna.
Jedną z nich jest niepowtarzalny charakter 
wnętrza uzyskany dzięki heblowanym, 
konstrukcyjnym ścianom świerkowym – 
nowoczesny i naturalny zarazem.

ABY ZOBACZYĆ WNĘTRZA
Z DREWNA KLEJONEGO

http://pin.it/yrtssXg


SVOBO Lesiński Szułdrzyński Spółka Jawna
ul. Batystowa 1B/1, 02-835 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000583412 | NIP: 9512400256 | REGON: 362871438

tel: +48 533 251 566
www.svobo.pl

Wersja 23.04.2019
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Majątkowe prawa autorskie do niniejszego opracowania
przysługują wyłącznie SVOBO Lesiński Szułdrzyński Spółka Jawna.
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www.pinterest.com/domsvobo
www.sketchfab.com/svobo
www.facebook.com/domsvobo
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