
Rekomendowanym przez nas Wykonawcom na prze-
strzeni lat zaufa o ju  tysi ce Inwestorów w Polsce 
i za granic . Polecamy tylko sprawdzone, wiarygodne 
i uczciwe firmy budowlane, dla których licz  si  tylko 
dwie rzeczy: zadowolenie Klienta i, dzi ki temu, dalsze 
rekomendacje. Osi gamy to poprzez najwy sz  jako ,
precyzj  wykonania budowanych domów oraz zmiesz-
czenie si  w uzgodnionym na budow  bud ecie.

Jednym z takich rekomendowanych przez nas wykonawców jest 
firma IZODOM 2000. Ta polska firma specjalizuje si  w budowa-
niu domów energooszcz dnych i pasywnych. IZODOM 2000 posia-
da ju  19 000 referencyjnych budynków na ca ym wiecie, z czego 
a  9000 w Niemczech. Ostatni kontrakt – w Korei Po udniowej – jed-
nym z najbardziej rozwini tych krajów na wiecie. Jak to jest mo li-
we? Odpowied  znajdziecie w tym artykule.

Najlepiej o rekomendowanych wykonawcach oraz samej technolo-
gii wiadczy opinia naszego Klienta. Z Panem Krzysztofem Bierówk ,
który zdecydowa  si  na budow  domu w nowoczesnej technologii 
IZODOM 2000 przeprowadzili my wywiad, który cieszy si  du
popularno ci  w internecie. Dlatego zdecydowali my si  jego frag-
menty opublikowa  tutaj. Ca o  wywiadu dost pna na www.bro-
kerbudowydomow.pl/blog/wywiad 

GRACUS: Panie Krzysztofie co to w ogóle jest za technologia? 

K. B.: To chyba atwiej pokaza , ni  wyt umaczy  ( miech).
Otrzymujemy od producenta materia u IZODOM elementy, które po-

s u  do budowy naszego wymarzonego domu, wykonane z materia u
podobnego do dobrze znanego nam wszystkim styropianu, ale o wiele 
lepszych parametrach izolacyjnych, cieplnych. Taki superciep y sty-
ropian ma srebrnoszary kolor i nazywa si  neopor i jest wzbogacony 
grafitem. Dok adnie takim samym jak w o ówku. Surowiec potrzeb-
ny do wytwarzania pustaków dostarcza firma BASF (tak, ta od ka-

set magnetofonowych ) – gigant w bran y chemicznej, istniej cy od 
1865 roku. BASF jako wynalazca styropianu, zapewnia nie tylko naj-
wy sz  jako  surowców, ale co wa niejsze, tak e ich powtarzalno .

Powstaje pytanie czego takiego prze omowego dokona a firma 
IZODOM 2000? Polacy, ojciec i synowie opracowali i wdro yli autor-
ski system materia ów budowlanych stworzonych z jednego z najbar-
dziej energooszcz dnych materia ów na ziemi.

Z tych materia ów budowlanych otrzymujemy elementy, które sk a-
damy ze sob  jak klocki znanej, du skiej firmy, którymi bawi  si  mali 
i doro li. Po ich z o eniu wlewamy do nich beton. Otrzymujemy tym 
samym superciep y, superwytrzyma y i superzdrowy dom. Taki dom 
jest zdrowy poniewa  kamie  jako kruszywo wchodz ce w sk ad be-
tonu to materia  naturalnie wyst puj cy w przyrodzie. A styropian, 
có  – pakujemy w niego ywno . Czy w takim razie jest niezdrowy?

To co wida  na zdj ciu to nie s  szare pustaki betonowe – jak w do-
mach z lat 60-tych. To s  bloczki styropianowe, które najpierw stano-
wi  szalunek dla konstrukcji z elbetu, a nast pnie tworz  warstw
termoizolacji – z zewn trz i od rodka. Dlatego ta technologia nazywa 
si  technologi  szalunku traconego. Dzi ki takiemu rozwi zaniu mo-
emy bez dodatkowych warstw styropianu na elewacji stworzy  dom 

niskoenergetyczny lub wr cz pasywny. Odpowiadaj c w ko cu na py-
tanie, jest to technologia sprawdzona, energooszcz dna, nowoczesna 
i przyjazna dla ycia cz owieka. Same plusy mog  brzmie  zbyt ide-
alnie. A jednak, Polakom ze Zdu skiej Woli si  to uda o.

GRACUS: W a ciwie odpowiedzia  Pan ju  na kolejne moje pyta-
nie dotycz ce tego co zdecydowa o o wyborze tej technologii. Ale 
ciekawi mnie czy jest co  jeszcze, co szczególnie Pana przekona o?

K.B.: Wzgl dy ekonomiczno-u ytkowe. Jestem cz owiekiem prak-
tycznym. Pierwsze plany zak ada y u ycie bloczków wykonanych z ga-
zobetonu o grubo ci 36,5 lub 48 centymetrów, docieplone dodatkowo 
grub  warstw  styropianu. W ten sposób powstaje ciana o grubo ci 
nawet do 68 centymetrów. Taka ciana w budownictwie jednorodzin-
nym jest niepraktyczna, eby nie powiedzie  idiotyczna.

GRACUS: No tak – jak na zamku w Malborku ( miech) i przy tym 
ma o wiat a z g boko osadzonych okien.

K.B.: Dok adnie tak. IZODOM 2000 przy o wiele cie szej cianie 
(45 cm – cznie z 15 cm wewn trznego rdzenia betonowego) pozwa-
la na osi gni cie osza amiaj cej energooszcz dno ci w sposób prak-
tyczny i przyst pny cenowo. Mo na oczywi cie zapyta , po co mi 
tak szalenie ciep y dom? Powiem tak: o tym porozmawiamy za 30 lat 
(u miech), w kontek cie cen mediów.

GRACUS: No tak, zak ada si , e taki dom zwraca koszty po o-
wy jego budowy w ci gu 25 lat a w najbli szych latach równie
sam dom ma zyska  na warto ci nawet do 30% w a nie ze wzgl -
du na jego nowoczesno  i energooszcz dno . Zak adam, e na to 
w a nie Pan liczy. 

 K.B.: W a nie dlatego wybra em t  technologi .

Oszcz d  105 000 z  na kosztach 
ogrzewania domu. Dowiedz si
jak to zrobi  z Brokerem. 
Do ko ca marca 2018 r. tylko dla 
czytelników Budujemy Dom ca y
proces obs ugi Klienta od firmy 
GRACUS – BROKER BUDOWY 
DOMÓW wraz z pe nym 
doradztwem – GRATIS. Taka us uga 
dla innych Klientów jest p atna 
jednorazowo 1000 z .pr
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GRACUS: A propos wyboru technologii. Wiem, e przed ostatecz-
n  decyzj  po wi ci  Pan a  dwa lata na rozeznanie rynku bran-
y budowlanej. Wiem te , e odwiedzi  Pan kilkana cie firm bu-

dowalnych i z kilkudziesi cioma Pan rozmawia  przez telefon lub 
mailowa ? Po co tak du y wysi ek? Co to Panu da o? Dlaczego po-
wi ci  Pan a  tak du o czasu?

K. B.: W a ciwie to cztery. Dwa lata to takie lu ne przymiarki, a ko-
lejne dwa to próba zrozumienia rynku. Z czego mog  budowa , co 
mog  osi gn , czy to si  op aca? I te ostatnie dwa faktycznie oku-
pione s  ci k  prac  – planowanie, projektowanie, spotkania z po-
tencjalnymi wykonawcami. Rozczarowania, ale i w a ciwe decyzje.

Domu nie budujemy na 5, 10 lat, tylko na ca e ycie. Ten wysi ek
mia  na celu zagwarantowanie, e budynek, który zostanie wznie-
siony, b dzie spe nia  standardy budownictwa, o których jeszcze nie 
my limy. A jedyna propozycja rynku to technologia tradycyjna. Ale 
nie dlatego, e jest najlepsza. Dlatego, e rynek umie z niej budowa ,
a nowych rozwi za  si  obawia.

My Polacy chcemy otrzyma  za swoje ci ko zarobione pieni dze 
maksimum korzy ci. Jeste my oszcz dni, a  do przesady. Ja te  je-
stem takim Polakiem. Nie mam lu nego miliona z otych na budow .
Musz  zadba  o to, eby ka da zainwestowana z otówka mog a przy-
nie  maksimum korzy ci.

GRACUS: Dla porz dku wyja nijmy jeszcze, e kszta tki styropia-
nowe do budowy domów produkuje firma IZODOM 2000 Polska. To 
jedyna tego typu firma w tej cz ci Europy dzia aj ca od 26 lat na 
rynku z ca kowicie polskim kapita em. W Europie i na wiecie przy-
j ta jest nazwa ICF (z angielskiego: Insulating Concrete Formwork 
– izolacyjne szalunki dla betonu) Dwie ciekawostki: W USA tech-
nologia szalunków traconych/ICF to ju  20% ca ego rynku budow-
lanego, a firma IZODOM 2000 Polska obecnie produkuje rocznie 
materia  do budowy 2000 domów na ca ym wiecie. W Polsce bu-
duje si  w tej technologii ok. 200 domów rocznie. Wspomina  Pan, 
e by o jeszcze co  co zdecydowa o. A w a ciwie dwa elementy. 

Wiarygodno  i uczciwo . Szuka  Pan firmy wiarygodnej, któ-
ra poza do wiadczeniem w budowaniu tego typu domów udowod-
ni równie , e wie co mówi, a nie tylko mówi co wie. Ponadto osta-
tecznie przekona a Pana pono  szczero  i uczciwo  wykonawcy. 

K. B.: Tak, dobrze, e Pan o tym przypomnia , bo to w zasadzie klu-
czowa sprawa. Dok adnie by o to tak, e po miesi cach poszukiwa
ostatecznej firmy mia em ju  dwa swoje typy, z których ostatecznie 
wybra bym firm  do budowy mojego domu. Ale ci gle czego  mi bra-
kowa o – pewno ci, e to jest dobry wybór. Intuicyjnie wiedzia em, e
musz  jeszcze spróbowa  poszuka  dalej. I wtedy w a nie w interne-
cie natkn em si  na ofert  Pana na stronie. Dosta em od Pana reko-
mendacj  do Wykonawcy, który nie tylko wzbudzi  moje zaintereso-
wanie, ale sprawi , e zacz em wierzy , e znalaz em ten upragniony 

wi ty Graal. Pierwsze wyceny wygl da y nie tylko bardzo profesjo-
nalnie, ale i by y dobrze skalkulowane cenowo. Zdecydowa a szczero
i uczciwo  i mo e to dziwnie zabrzmi, ale zobaczy em j  w oczach 
Wykonawcy podczas tego spotkania. Jeste my obecnie w trakcie 
7 tygodnia budowy i mój podziw dla Wykonawcy nie maleje, a ci gle 
ro nie. Tak wi c reasumuj c, jestem wdzi czny, e da em sobie szans
jeszcze poszuka  i ciesz  si , e uda o mi si  Was odnale , bo dzi -
ki temu buduje si  mój wymarzony dom. Dzi kuj .

GRACUS: Ciesz  si , e pomogli my. Panie Krzysztofie jakie mia -
by Pan przes anie do potencjalnych Inwestorów, którzy podobnie 
jak Pan marz  o w asnym, ciep ym i komfortowym domu? Czy po-
leci by Pan im swoje rozwi zanie?

K. B.: To nie jest kwestia polecenia. Po prostu je eli kto  szanuje 
swoje pieni dze, to po rozeznaniu rynku, sam dojdzie do wniosku, e

to jedyne sensowne rozwi zanie. Ja mog  tylko opowiedzie  komu
o tej technologii, eby zaoszcz dzi  mu miesi cy szukania. Z w a-
snego do wiadczenia, mog  zagwarantowa , e nie znajdzie nicze-
go konkurencyjnego. Ca y ten wywiad mogliby my zamkn  w a ci-
wie w krótkim opisie, o tym jak rozmawiam z lud mi o technologii 
IZODOM. Budowa jest aktualnie, obok mojej 16 miesi cznej córecz-
ki, czym , co zajmuje lwi  cz  mojego czasu. W zwi zku z tym cz -
sto rozmawiam z lud mi o tym co i jak robi . Mój kolega z pracy, któ-
ry jest zawodowo Project Managerem, zada  mi arcytrudne pytanie 
„Skoro to (IZODOM – przyp. red.) jest takie dobre, to dlaczego wszy-
scy z tego nie buduj ?”. Uda o mi si  w jednym zdaniu udzieli  mu 
odpowiedzi, my l , wi cej ni  satysfakcjonuj cej, odpowiedzia em:
„Ca y wiat z tego buduje, zobacz ile oni tego produkuj ”.

Podsumowuj c – starajmy si  poznawa  fakty i podejmowa wiado-
me decyzje. Nie bierzmy za pewnik, tego co mówi  nam sprzedawcy. 
A w ko cu podwa ajmy rzeczywisto  i obalajmy mity. Oczywi cie 
mówienie o tym, e moje roczne rachunki za ogrzewanie gazem ziem-
nym zosta y wyliczone na oko o 1500 z otych wzbudza miech w ród 
moich znajomych. Zw aszcza tych, którzy tak e ogrzewaj  gazem, ale 
p ac  wi ksze kwoty za jeden zimowy miesi c. 

Acha i jeszcze jedna – BARDZO WA NA PORADA – nie budujmy 
domu w technologii IZODOM samemu systemem gospodarczym. To 
si  nie uda i mo e by  finansow  katastrof , poniewa  w tej techno-
logii trzeba umie  budowa . Powierzmy budowanie takiego domu 
wykwalifikowanej firmie, np. tej z polecenia Pana Grzegorza z firmy 
Gracus. Ja jestem z tego polecenia bardzo zadowolony.

GRACUS: Panie Krzysztofie bardzo dzi kuj  za t  rozmow .
My l , e wielu potencjalnych budowniczych mo e czerpa  inspi-
racj  z Pana historii o budowie wymarzonego domu. Wiem, e jest 
Pan pasjonatem tej technologii i ch tnie dzieli si  Pan swoj  wie-
dz  i do wiadczeniami. Czy w zwi zku z tym, jest taka mo liwo ,
eby osoby zainteresowane budow  domu w technologii IZODOM 

cho by za naszym po rednictwem mog y si  z Panem skontaktowa ,
aby porozmawia  o szczegó ach czy nawet zobaczy  Pana dom?

K. B.: Oczywi cie zapraszam ka dego do obejrzenia budowy 
w Krakowie, rozmowy, a tak jak wspomina em wcze niej, mój dom 
to nie mityczny jednoro ec, tylko prawdziwa budowla wykonana z be-
tonu, stali i neoporu. Ju  nied ugo b d  w stanie skonfrontowa  rze-
czywisto  z moimi za o eniami i podzieli  si  wnioskami z ka dym.

Pozdrawiam wszystkich Bobów i Bobinki Budowniczych, ycz
wytrwa o ci i rado ci z wykonanych inwestycji.

Z Panem Krzysztofem Bierówk  buduj cym dom w technologii 
IZODOM rozmawia  Grzegorz Niewita a – Doradca Klienta ds. budo-
wy domów, w a ciciel firmy GRACUS – BROKER BUDOWY DOMÓW 
www.brokerbudowydomow.pl. Pomagamy Klientom w trudnym proce-
sie budowy prowadz c profesjonalne doradztwo budowalne pocz wszy 
od wyboru projektu po budow  domu w standardzie deweloperskim.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegó ów 
technologii oraz rekomendacji do rzetelnych firm, 

które potrafi  z tego materia u budowa .

Grzegorz Niewita a
tel. kom.: +48 600-104-130,  grzegorz.niewitala@gracus.pl
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