
MASTER DOM  
D O M Y  D R E W N I A N E  

SZANOWNY KLIENCIE 
Przekazujemy w Twoje ręce nasz mini poradnik

na temat budowy domu drewnianego. Wiele

osób chce mieć taki dom, ale dla spokoju  i może

radami rodziny czy znajomych decyduje się na

dom murowany, który nie ma tylu walorów co

dom drewniany. Twoje dobre samopoczucie i

bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

dlatego chcemy, abyś podjął właściwe decyzje i

nie bał się domów drewnianych.  

W tym poradniku przeczytasz o: 

PODSTAWOWYCH
INFORMACJACH O DOMACH  
Z DREWNA

Chętnie rozwiejemy wszystkie Wasze

wątpliwości dotyczące budowy domu

drewnianego, po to, abyście nie żałowali swych

decyzji.

ELEMENTACH BUDOWY
Zobaczycie jak powstaje dom z bala.

PROCEDURACH BUDOWY
Serdecznie zapraszamy na budowę, Dzięki temu

poczujecie  klimat domu i przekonacie się, że

warto.



1. SŁÓW KILKA O DOMACH  Z  PŁAZÓW
- BALI -   DREWNIANYCH
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Tel.: +48603931888, +48691666268 

info@master-dom.pl 

Budownictwo drewniane z roku na rok staje się coraz 

bardziej modne. W związku z tym, fabryki wykonują 

coraz lepsze jakościowo materiały (szczególnie płazy 

klejone – potocznie zwane balami), stosując obróbkę na 

centrum obróbczym z bardzo dużą dokładnością, co 

powoduje,  że budowa do stanu surowego zamkniętego 

trwa około trzech tygodni. Dzięki budowie domu 

drewnianego oszczędzamy przed wszystkim czas, 

ponieważ nie ma tu prac mokrych jak w budownictwie 

tradycyjnym (np. stropów, tynków, przy których budynek 

musi postać i wyschnąć).      

                                                                        

Przewagą domów z drewna jest na pewno zdrowy klimat 

tam panujący, gdyż drewno reguluje wilgotność i 

środowisko wewnątrz, utrzymuje temperaturę, budynek 

jest naturalny i przyjazny ludziom. Trudniej w nim o 

grzyby czy pleśnie, wydziela olejki eteryczne, więc jest 

idealny dla osób z alergiami czy chorymi na układ 

oddechowy, a wydatek energetyczny na utrzymanie 

takiego domy jest mniejszy. Dużym plusem jest także 

wygląd zewnętrzny, ponieważ drewno może być w 

różnych kolorach, a bryła domu w różnych kształtach.       

                                                                                                        

Potoczna opinia, że są to domy łatwopalne, ponieważ są 

z drewna to mit, dlatego że suchy klejony materiał 
czterostronnie heblowany jest praktycznie niepalny. 

Możemy stać godzinę z pochodnią przy ścianie 

drewnianej i na pewno nie zajmie się ogniem. Zazwyczaj 

ogień powstaje od przewodów kominowych, gdzie pali

się dach i krokwie, potem już wysoka temperatura robi 

swoje i każdy budynek od wewnątrz się zajmie.  



2. PROCEDURY  BUDOWLANE
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Podejmując ważną decyzję o budowie domu, 

mamy pewne obawy do procedur lub 

formalności, przez które trzeba przejść. Kto ma 

na tym polu jakieś doświadczenie i przeszedł 

przez całą papierkologię w urzędach, ten wie co 

to oznacza. Najgorsze są zmiany procedur czy 

prawa budowlanego. Zdarza się, że Urzędy 

Miasta czy Gminy wprowadzają swoje 

modyfikacje w kierunku wymogów do uzyskania 

pozwolenia na budowę. Ale nie warto się zrażać, 

ponieważ nie zawsze jest to droga przez mękę – 

jesteśmy tu po to, aby Wam pomóc. 

Starając się o pozwolenie na budowę musimy 

zacząć od wizyty w Urzędzie Gminy i wystąpić o 

warunki zabudowy działki, na której ma stanąć 

dom. Dowiemy się z nich co można wybudować, 

jakie są odległości linii zabudowy od drogi, 

wysokość kalenicy itp. Na tej podstawie 

projektant będzie wiedział od czego zacząć 

projekt Waszego domu. 

WSKAZÓWKA: Gminy mają plan

zagospodarowania przestrzennego, który 

możemy sobie pobrać z Internetu i znajdując 

swój numer działki wiemy jakie są warunki do 

budowy.



3. PROJEKT DOMY -  GOTOWY  CZY
 REALIZOWANY  INDYWIDUALNIE
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Tu zawsze pojawia się problem – kupić projekt 

gotowy (a są ich setki), czy tworzyć od zera u 

projektanta. Różnica polega na tym, iż w 

pierwszym przypadku nie zawsze jest wszystko 

po naszej myśli: może brakować pokoju, kuchnia 

jest połączona z salonem, kotłownia będzie za 

mała lub w ogóle jej nie ma, kształt dachu może 

być inny niż byśmy sobie tego życzyli itp. 

Wiadomym jest, że projektant zawsze będzie 

starał się dopasować projekt jak najbardziej do

naszych oczekiwań, jednak może zdarzyć się 

tak, że nie uda się tego zrobić. 

Drugim przypadkiem jest tzw. projekt 

indywidualny, który opracuje projektant od 

początku do końca. Różni się tym, że możemy 

określić bardzo szczegółowo nasze wymagania i 

możemy być pewni, że efekt końcowy będzie w 

100% zadowalający. Na bieżąco możemy też 

korygować projekt, gdyby zaszła konieczność 

zmiany. 

Pomiędzy tymi dwoma sposobami wyboru 

wyglądu przyszłego domu, duże znaczenie 

odgrywa czas, gdyż gotowy projekt kupujemy 

od ręki i możemy szybko zgłaszać go do Urzędu, 

a rysowany indywidualnie wymaga czasu – 

nawet 2-3 miesięcy.



4. POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY
ZGŁOSZENIE?
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Zgłoszenie miało uprościć procedury, ale nie 

zawsze tak jest. Urząd ma 30 dni na 

zgłoszenie swoich uwag dotyczących 

złożonego projektu budowy domu. Jeśli w 

tym terminie nie otrzymamy żadnych 

informacji w tej sprawie, to projekt został 
przyjęty i możemy zaczynać prace 

budowlane. 

WAŻNA INFORMACJA! Przy zgłoszeniu 

projektu do Urzędu nie możemy ubiegać się 

o kredyt hipoteczny, gdyż banki nie honorują 

tego typu procedury. W takim przypadku 

trzeba występować o pozwolenie na 

budowę. Decyzja uprawomocnia się przez 2 

tygodnie i możemy zgłosić do Nadzoru 

Budowlanego rozpoczęcie budowy.



5. FUNDAMENT – PŁYTA
 FUNDAMENTOWA
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Fundament pod budynek drewniany

niczym nie różni się od fundamentu 

pod budynek murowany. Dzięki temu 

że budynek z drewna jest dużo lżejszy 

nie wymaga  takich przekrojów ław 

fundamentowych. Coraz częściej 

stosuje się też płyty fundamentowe, są 

one dużo cieplejsze jak tradycyjne 

fundamenty, lecz też droższe.



6. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE   
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W przypadku ścian drewnianych 

montowane są one na węgła krzyżowo, 

by spiąć budynek całościowo. Mają 

one pióro wpusty, dzięki czemu 

składają się na zakładkę. Każda ściana 

drewniana może mieć różną grubość 

od 8 do 28 cm, w zależności od 

projektu i decyzji klienta. Im cieńszy bal 

tym wymaga więcej ocieplenia, by 

ściana miała odpowiednią 

przepuszczalność cieplną. Przewagą 

ścian drewnianych jest to, że nie 

potrzeba elewacji zewnętrznej i tynku 

wewnętrznego. Przy odpowiedniej 

grubości wystarczy lakierowanie z obu 

stron i ściana jest gotowa. 

Montaż do stropu całej konstrukcji 

ścian zewnętrznych trwa 2 dni.



7. STROP 
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W przypadku stropu różnice są 

zasadnicze w montażu i wyglądzie – 

strop tradycyjny to 30 ton betonu i stali, 

natomiast strop drewniany to 

wyheblowane belki drewniane o 

przekrojach np. 14 X 24 cm. Można je 

podziwiać stojąc na parterze i patrząc 

w górę, ponieważ są widoczne i pięknie 

się prezentują. Montaż stropu trwa 1 

dzień i polega na ustawieniu belek w 

wyfrezowane wręby ścian 

zewnętrznych.



8. ŚCIANY  WEWNĘTRZNE
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Montowane są jednocześnie z 

zewnętrznymi, by stanowiły całość. 

 Przeważnie stosujemy grubość do 16 

cm, gdyż nie ma potrzeby zmniejszania 

powierzchni użytkowej domu. 

Wewnątrz tych bali wiercimy otwory 

pod instalację elektryczną, dzięki 

czemu przewody są schowane 

wewnątrz ściany. Zostaje tylko 

lakierowanie lub bardzo modne 

ostatnio bielenie drewna.



9. WIĘŹBA  DACHOWA
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W przypadku więźby dachowej 

stosujemy materiał suszony, 

czterostronnie heblowany. Jest to 

metoda wykorzystywana także w 

domach tradycyjnych murowanych. 

 Dzięki temu, że  materiały są 

najwyższej klasy, możemy zastosować 

okapy drewniane bez konieczności 

wykonywania podbitek. Więźba 

pozacinana jest od razu na wymiar, a jej 

montaż trwa 2-3 dni.



10. MALOWANIE DOMU
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Malowanie zewnętrzne ścian 

zewnętrznych wykonujemy 

preparatami typu Remmers, 

posiadającymi bogatą paletę kolorów. 

Malowany materiał jest suchy i 

heblowany, jednak należy jeszcze 

przeszlifować go szlifierkami 

oscylacyjnymi, by farba dobrze się 

wchłonęła. Wystarczy dwukrotne 

pomalowanie ścian, by zabezpieczyć je 

przed szkodnikami, grzybami, 

promieniowaniem UV, czy szarzeniem 

się drewna. Trwałość malowania to 

8-10 lat.



11. PRACE WEWNĘTRZNE
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W domach drewnianych prace 

wewnętrzne w postaci instalacji 

elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, czy 

centralnego ogrzewania wykonuje się 

w ten sam sposób co w domach 

murowanych. Każdy fachowiec w 

swojej branży poradzi sobie bez 

problemu w tym temacie. Jako firma 

zajmująca się kompleksowym 

wykończeniem domów „pod klucz”, 

współpracujemy z najlepszymi 

specami od prac wykończeniowych.



12. KOMINEK 
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W związku z tym że komin w domach 

drewnianych wykonywany jest tak 

samo jak w innym typie domów, to 

kominek jest bardzo pożądanym 

elementem wystroju. Możemy 

zamontować kominek murowany, lub 

wbudowany bezpośrednio w komin, z 

czym coraz częściej się spotykamy.

Poniżej przykład kominka gotowego, 

jak  też murowanego. Różnica polega 

na tym co się komu podoba, oba 

świetnie ogrzeją dom.



13. SCHODY WEWNĘTRZNE
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Schody drewniane stanowią ozdobę 

domu, wykonuje się je z drewna 

dębowego, albo jesionu, gdyż musi być 

odpowiednio twardy, by poprzez 

użytkowanie nie zniszczyły się. Jest 

bardzo dużo opcji budowy schodów, 

mogą być zabiegowe lub z podestem, 

słupy mogą mieć wstawki stalowe, 

schody mogą mieć różną kolorystykę, 

więc opcji jest bardzo dużo. Przed 

wyborem typu schodów robi się 

wizualizację kilku wariantów by podjąć 

dobrą decyzję.



14. ŁAZIENKA DREWNIANA
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Klienci często boją się, że łazienka w 

drewnie w naszym domu zgnije 

poprzez wilgoć, czy chlapanie po 

ścianach. Nic bardziej mylnego – 

drewno samo reguluje wilgotność, albo 

absorbuje ją, albo oddaje w zależności 

od warunków. Oczywiście w łazience 

musi być zamontowana odpowiednia 

wentylacja lub rekuperator, aby wilgoć 

się nie zbierała w pomieszczeniu. Przy

wentylacji grawitacyjnej montujemy 

wentylator wywiewny i bez żadnych 

obaw wykonamy ją bez stelaży z płytą 

gipsową, jako podbudowa pod glazurę.



15. POKRYCIE DACHOWE 
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Przy pokryciu dachy mamy całkowitą 

dowolność, gdyż możemy zastosować 

zarówno tanią blacho-dachówkę, gont 

bitumiczny, dachówkę lub pokrycie 

drewniane, np. wiórem osikowym. 

W naszych domach więźba dachowa 

jest suszona i heblowana, więc 

pokrycie dachowe jest łatwiejsze - nie 

trzeba dachu równać, by uzyskać 

idealnie płaską powierzchnię. Dzieje się 

tak, gdyż tradycyjna więźba jest 

wycinana z mokrego surowca, nie jest 

suszona i heblowana, więc ma 

tendencję do kręcenia, bo wysycha na 

„dachu”. Krokwie heblowane dają 

korzyść w postaci tego, iż możemy

nabić podbitkę drewnianą i po 

pomalowaniu wszystko ładnie się 

prezentuje i nie ma konieczności 

wykonywać, np. plastikowych podbitek.



ZAKOŃCZENIE
Każdy z Państwa może mieć swój wymarzony dom – wystarczy 

skontaktować się z naszą firmą, a odpowiemy na każde pytanie 

i służymy radą.

ZNAJDZIECIE NAS

https://www.facebook.com/DrewnianeDomy.Master/

https://www.instagram.com/masterdom_domydrewniane/

http://master-dom.pl/

info@master-dom.pl


