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Rodzinn  decyzj  o wybudowaniu w asne-

go domu podj li dwa lata temu – na pocz t-

ku 2007 roku. Ostrowscy chcieli bowiem „by

na swoim”. I niemal od razu zdecydowali si

na dom o konstrukcji szkieletowej, oferowa-

ny przez Budimex Danwood. W dzisiejszych 

czasach wszyscy yjemy w biegu, a to nie po-

zwala na wieloletnie zaanga owanie w budo-

w  i ci g e jej nadzorowanie – wyja nia Artur 

Ostrowski. – Postawili my na dom prefabryko-

wany z prostych przyczyn: jest szybki w budo-

wie, ta szy ni  w tradycyjnej technologii i cie-

p y. Du e znaczenie mia o dla nas tak e to, e

ca  prac  wykonuje jedna firma, dysponuj -

ca profesjonaln  ekip .

Precyzja przyspiesza tempo
Domy prefabrykowane o konstrukcji szkieleto-

wej rosn  niemal e jak na dro d ach. Dzi ki 

nowoczesnym rozwi zaniom technologicznym 

w fabryce firmy Budimex Danwood w Bielsku 

Podlaskim powstaj  gotowe elementy domu. 

Cz ci cian i stropów s  tam przycinane przy 

wykorzystaniu precyzyjnych urz dze . A ta 

precyzja nie tylko u atwia i przyspiesza mon-

ta  (odbywaj cy si  na dzia ce klienta), ale rów-

nie  zapewnia szczelno  i trwa o  budynku. 

Takiej precyzji nie sposób osi gn  bezpo red-

nio na placu budowy, zw aszcza kiedy pogoda 

raz po raz si  zmienia.

Czy rzeczywi cie tempo budowy domów 

szkieletowych jest tak znacz co szybsze ni

domów tradycyjnych? Odpowied  na to pyta-

nie daje zdj cie, zrobione przez Ostrowskich 

na ich dzia ce budowlanej pó tora roku temu. 

Przypadkiem na fotografii utrwali  si  stan 

prac na dwóch dzia kach: u nich i u s siada. 

Wida , e u s siada stoj  ju  ceglane ciany 

z cz ciowo wykonanym dachem, przykry-

tym pap . Na dzia ce Ostrowskich wida  za 

to jedynie wylane fundamenty. 

Jednak od chwili przyjazdu ekipy monta o-

wej post py w pracach by o wida  go ym okiem 

i ka dego dnia domu przybywa o. Dzi  zdj cie 

dzia ki s siada wygl da podobnie jak pó tora 

roku temu, a Aleksandra i Artur Ostrowscy? 

Ju  od ponad roku mieszkaj  u siebie! Ich dom 

zd y  przej  nawet prób ywio ów. Wichur

o pr dko ci ponad 100 km/h wytrzyma  bez 

straty dachówki.

Lubi  pichci , lubi  go ci
Ostrowscy wybrali projekt Point 127.1 PLUS 

z oferty firmy Budimex Danwood. Podoba

nam si  uk ad domu i funkcjonalnie rozpla-

nowane pomieszczenia. Jego metra  i rozk ad

znakomicie odpowiada y potrzebom naszej ro-

dziny – mówi pan Artur. 

Dom ma na parterze otwart  przestrze

z wydzielonymi cz ciami dzienn  oraz ja-

dalno-kuchenn . Zawsze marzy am o takiej 

kuchni po czonej z jadalni  – mówi z en-

tuzjazmem pani Aleksandra. – Cz sto przyj-

mujemy go ci i na dole zawsze jest ruch. A e

lubi  pichci , to mog  stoj c w kuchni, uczest-

niczy  w tym, co si  dzieje. Mi dzy innymi dla-

tego projekt domu tak bardzo nam odpowia-

da . Jak wida , marzenia si  spe niaj . Pokoje 

na pi trze to z kolei – jak mówi  gospodarze

– „miejsce tylko nasze”, chronione przed wzro-

kiem obcych. Ca o ci dope nia dodany do pro-

jektu gara .

Budimex Danwood od pierwszego spotka-

nia s u y  klientom profesjonaln  pomoc ,

sprawnie koordynowa  przygotowania, a po-

tem sam  budow . Obs uga ze strony repre-

zentuj cego firm  naszego opiekuna, pana 

Grzegorza Bendera, by a na najwy szym po-

Jak zbudowa  szybko, dok adnie i oszcz dnie

Dom z dobr  energi
Decyzja zapad a! Kiedy Aleksandra i Artur 

Ostrowscy z Malborka zdecydowali si  na wy-

budowanie w asnego domu, wiedzieli tylko tyle: 

musi by  nowoczesny i atrakcyjny, musi by  nie-

drogi, musi by  zabudowany w mo liwie krótkim 

terminie, a oni sami nie chc  si  zajmowa  or-

ganizowaniem powa nych prac budowlanych.
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ziomie. Przyje d a  na nasze ka de yczenie 

i wszystko krok po kroku nam obja nia , przy-

gotowywa  wycen – mówi pani Aleksandra, 

a jej m  dodaje zaraz, e opiekun doradzi

te  w sprawie kredytów. 

Zapracowali na dom
Tak dobra wspó praca znacznie u atwi a przy-

gotowanie szczegó owego projektu, zgodnego 

z yczeniami Ostrowskich, oraz pe nej doku-

mentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia 

na budow . atwiej by o te  przygotowa  te-

ren pod monta  domu, czyli doprowadzi  me-

dia na dzia k , a na miesi c przed monta em

– wyla  fundamenty. Prace przygotowawcze 

Ostrowscy wykonali w grudniu 2007 roku 

sami, korzystaj c z pomocy zaprzyja nionej 

firmy oraz rodziny i znajomych. Projekt by

dobrze przygotowany i bardzo czytelny, dzi ki 

czemu nie mieli my z tym najmniejszych pro-

blemów – wspomina Artur Ostrowski.

Zgodnie z planem, miesi c pó niej na dzia -

k  wjecha y ci arówki z gotowymi elemen-

tami ciennymi, stropowymi oraz dachem. 

Monta  konstrukcji trwa  tylko trzy dni, mimo 

e by  to stycze  i pogoda dawa a si  we znaki. 

Przez nast pny miesi c ekipa firmy Budimex 

Danwood wyka cza a dom. W tym czasie po-

o ono dachówk , zrobiono elewacj , a tak-

e wykonano instalacj  wodno-kanalizacyj-

n  i elektryczn .

Wn trze budynku w a ciciele zdecydowa-

li si  wyko czy  samodzielnie. Jecha o si

zaraz po pracy na budow , eby jeszcze co

w domu zrobi  – opowiada pani Aleksandra 

i chwali przyjació , którzy nie tylko czyn-

nie pomagali, lecz i podtrzymywali ich na 

duchu, kiedy czasem zaczyna o brakowa

si . Zdarza o si , e ju  grubo po pó nocy 

w a nie zach ty przyjació  pomaga y doko -

czy  tapetowanie ciany czy uk adanie wy-

k adziny – podkre la. Po nieca ych trzech 

miesi cach od przywiezienia elementów, 

w kwietniu 2008 roku pa stwo Ostrowscy 

wprowadzili si  do swojego nowego domu, 

a trudne chwile sta y si  tylko cz ci  mi-

ych wspomnie .

Pozazdro ci  kwiatków 
i nowoczesno ci
Na co dzie  wspomagaj  ich nowoczesne roz-

wi zania technologiczne. Mamy w naszym 

domu pomp  ciep a NIBE 1120, ogrzewanie 

pod ogowe na ca ym parterze i w azience na 

pi trze oraz dodatkowe ogrzewanie kominko-

we – w razie gdyby na przyk ad zabrak o pr -

du. Na pomp  ciep a namówi  nas te . Po roku 

u ytkowania przyznam, e nie a ujemy tej de-

cyzji. Koszty, jakie ponie li my w okresie zi-

mowym, wynios y 1200 z , a to du o mniej ni

przy tradycyjnym ogrzewaniu – mówi Artur 

Ostrowski. 

Teraz przyszed  czas, aby zaj  si  otocze-

niem. W a nie w ostatni weekend posadzi am 

kwiatki, eby nam adnie pachnia o – chwa-

li si  Aleksandra Ostrowska. Na tarasie sto-

j aweczki i hu tawka, a na trawniku za do-

mem pojawi y si  tuje. Mo e b dzie jeszcze 

nadmuchiwany basen? I miejsce do grillowa-

nia? Pomieszczenie gospodarcze, o którym 

my li pan Artur, trzeba b dzie prawdopo-

dobnie negocjowa  z on . Pani Aleksandra 

daje jednak do zrozumienia, e nie postawi 

zbyt twardych warunków. A przed domem 

ma by  zielono. Co dok adnie tam wyro nie? 

Jeszcze nie wiadomo. To zadanie na lato.

Wie  posz a w wiat. Wielu znajomych go-

spodarzy nie mo e wyj  z podziwu nad tem-

pem budowy. Przyjació ce pani Aleksandry 

tak bardzo spodoba y si  ten dom i fachowo

firmy Budimex Danwood, e s  w a nie z m -

em na etapie wyboru projektu. Równie  ko-

lega pana Artura mieszka podobnie. Nie jeste-

my sami – mówi  Ostrowscy. – I polecamy te 

domy wszystkim, którzy chc , by budowano dla 

nich szybko, tanio i nowocze nie.

Budimex Danwood Sp. z o.o.

tel. 085 730 00 33

e-mail: info@danwood.pl

www.danwood.pl

 Energooszcz dne rozwi zania

Nowoczesne technologie budowy, 

identyczne jak w innych krajach euro-

pejskich, m.in. Niemczech

i Wielkiej Brytanii

 Bardzo krótki czas budowy

 Atrakcyjna cena

30-letnia gwarancja producenta 

na konstrukcj  budynku

Cechy domów 
DAN-WOOD HOUSE

W styczniu Budimex Danwood rozpocz

monta  elementów konstrukcyjnych, a ju

w kwietniu pa stwo Ostrowscy wprowadzi-

li si  do swojego nowego domu.
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