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Nieduży dom, w którym może zamieszkać
spora rodzina. Żeby taka sztuczka mogła się
udać, każdy centymetr powierzchni został
skrzętnie wykorzystany.
tekst agnieszka gruszczyńska-hyc

wizualizacje art-tu

Ty teŻ moŻesz mieĆ podobny dom
PROJEKT: ART-TU Pracownia Architektury
AUTORzy PROJEKTU: Małgorzata Pilc-Adamowska, Maria Falkiewicz
adres architektów: Warszawa, ul. Stryjeńskich 10/72
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tel.: 22 378 33 11, tel. kom.: 601 36 42 19, www.arttu.pl
Powierzchnia użytkowa: 200 m²
SZACUNKOWY KOSZT INWESTYCJI: od 500 000 do 600 000 zł
(w zależności od użytych materiałów)

rynny Ukryto w warstwach połaci
dachu. Wszelkie elementy obróbki – rury
deszczowe, parapety, wykończenie komina
– wykonano z blachy tytanowo-cynkowej

Fragmenty elewacji z cegły zostały
wymurowane w nietypowy sposób, z
zastosowaniem obcego wiązania
typu Murafor
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do wykończenia dachu i piętra
zastosowano Blachę z rolki, położono
ją na tak zwany rąbek stojący. Daje
to nowoczesny, ale dekoracyjny efekt
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Duża powierzchnia okien gwarantuje
dobre doświetlenie wnętrza, podział
na mniejsze fragmenty znacząco
obniża cenę przeszkleń

plan domu

W ścianie między salonem a kuchnią
znajduje się pion kominowo-wentylacyjny, wykorzystywany
zarówno w kuchni, jak i w instalacji
kominka na granicy salonu i jadalni

Kształt domu

spiżarnia
3,26 m²

kuchnia
12,34 m²

Projektantkom zależało, żeby dom był tani
w utrzymaniu – stąd zwarta, dwupoziomowa bryła,
składająca się z trzech odrębnych części: strefy
centralnej i dwóch skrzydeł po bokach. Uniwersalny
charakter domu pozwala wpisać go zarówno
w krajobraz miejski, jak i wiejski. Spadziste dachy
oraz neutralna kolorystyka sprawdzą się w otoczeniu
zieleni, ale także wśród gęstej zabudowy.

parter

pom.
ciepła
3,21 m²

wc
2,37 m²

projekt dom dla ciebie

jadalnia
9,93 m²

przedsionek
8,51 m²
salon
28,39 m²

taras

Plan

Dom dla dużej rodziny, małżeństwa z czwórką
dzieci. Głównym założeniem projektu jest dobre
wykorzystanie stosunkowo małej powierzchni. Każde
z dzieci ma do dyspozycji pokój o powierzchni
około 12 m². Styl domu to połączenie nowoczesności
i funkcjonalności.

Działka
Minimalnie działka powinna mieć około 23 m
długości i 20 m szerokości. Dysponując większym
terenem, można zaplanować dodatkowo garaż
wolno stojący z częścią gospodarczą.

ELEWACJA frontowa: Dom ma niemal symetryczny układ.
Główne wejście zaplanowano w środkowej części,
osłoniętej od deszczu i wiatru
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Na zewnątrz
Skośne dachy o kącie nachylenia 36˚ (w części
środkowej 30˚) i ceglana elewacja mają nawiązywać
do tradycyjnej polskiej zabudowy. Wielopołaciowy
dach pokryto blachą tytanowo-cynkową TiZn
w kolorze grafitowym. Blacha z rolki została
położona na tzw. rąbek stojący. Beżową, ręcznie
kształtowaną cegłę elewacyjną na pierwszej
kondygnacji murowano w nietypowy sposób,
z zastosowaniem obcego wiązania typu Murafor.
Wybrano okna drewniane z nakładką aluminiową
w kolorze dobranym według palety RAL.

ELEWACJA boczna: ta ściana może sąsiadować
z kolejnymi domami – nie ma tu wielu okien, więc
mieszkańcy zachowują intymność

gabinet
11,13 m²
łazienka
5,02 m²

sypialnia
15,82 m²

Wewnątrz
Układ pomieszczeń sprzyja spotkaniom rodzinnym.
Ciepłe kolory kontrastują z elementami szarości
i czerni. Podobne materiały i kolorystykę
zastosowano na elewacji. W salonie pojawia się
ceglana okładzina kominka i drewno na podłodze.
Niewielkie przestrzenie zostały funkcjonalnie
rozplanowane. Ważną rolę w kształtowaniu
atmosfery domu odgrywa światło. To naturalne
wpada przez dużą, ale racjonalnie zaplanowaną liczbę
okien, w tym przez okna połaciowe doświetlające
salon i antresolę. Oświetlenie sztuczne zapewnia miły
nastrój w długie, zimowe wieczory.

Z czego budować
Poza blachą TiZn (lub AlZi) zastosowaną do
wykończenie dachu oraz fragmentów elewacji
pozostałe materiały należą do tradycyjnych.
Przewidziano fundamenty żelbetowe, ściany
fundamentowe z bloczków, (a w przypadku gorszych
gruntów monolityczne żelbetowe), ściany
konstrukcyjne Silka 24 cm i monolityczne stropy.

ELEWACJA ogrodowa: w części środkowej na
parterze znajduje się salon otwierający się
na taras, po lewej kuchnia, po prawej gabinet

pralnia
5,39 m²
pokój
12,59 m²

pokój
12,46 m²

piętro

garderoba
6,17 m²

przestrzeń
nad salonem

antresola
11,71 m²

pokój
12,59 m²
łazienka
5,41 m²

Dla kogo

Układ domu został podporządkowany rytmowi
życia dużej rodziny. Ważne dla niej było optymalne
doświetlenie poszczególnych pomieszczeń. Wejście
do domu prowadzi do przedsionka z garderobą i do
części gospodarczej. Centralną część parteru zajmuje
dwukondygnacyjny salon, połączony przez jadalnię
z kuchnią. Widoczna z salonu antresola zastępuje
korytarz na piętrze. W bocznym skrzydle umieszczono
sypialnię dla rodziców z garderobą oraz łazienką,
a także pokój pełniący funkcję gabinetu i biblioteki,
a sporadycznie – pokoju gościnnego. Pokój ten,
na ogół otwarty, powiększa optycznie stosunkowo
niewielki salon. Piętro to cztery pokoje dzieci, łazienka
oraz pralnia i wspólna garderoba. Pomieszczenia
w bocznych skrzydłach mają na parterze standardową
wysokość około 2,70 m, sypialnie na piętrze są wyższe,
z widoczną więźbą dachową.

pokój
12,46 m²

ELEWACJA boczna: z tej strony widoczny
jest podział budynku na dwie kondygnacje
różniące się sposobem wykończenia ścian
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WIZYTÓWKA ARCHITEKTów

Zdrowy rozsądek
Przeciętna rodzina nie potrzebuje do życia kilkuset metrów
kwadratowych. Lepiej zbudować mniejszy dom, za to z trwalszych
materiałów, wyposażony w pompę ciepła i wentylację grawitacyjną,
mówi właścicielka pracowni ART-TU Małgorzata Pilc-Adamowska.

Maria Falkiewicz
autorki projektu
prezentowanego
na poprzednich
stronach

tekst agnieszka gruszczyńska-hyc

zdjęcia archiwum pracowni

Małgorzata Pilc-Adamowska

2

1

A

RT-TU to dwie doświadczone architektki: Małgorzata Pilc-Adamowska i Maria Falkiewicz. Różnią się stylem projektowania, ale wspólnie tworzą architekturę łączącą tradycję
z nowoczesnością. Aktualną mimo upływu lat. Pracownia specjalizuje się w projektach domów dla indywidualnych inwestorów, nie
stroni też od budynków użyteczności publicznej w mniejszej skali.
Ostatnio specjalnością ART-TU stają się skomplikowane rozbudowy, przebudowy, modernizacje. Architektki starają się prezentować proekologiczne podejście do projektowania, zakładają maksymalne wykorzystanie elementów już istniejących oraz stosowanie materiałów lokalnych. Wybierają trwałe, więc bardziej ekonomiczne budulce, które ładnie się starzeją: naturalny kamień,
drewno, cegłę elewacyjną i blachę. – Wybór domu o mniejszej
powierzchni to manifestacja rozsądku – mówi Małgorzata Pilc-Adamowska. – Zastosowanie pompy ciepła, wentylacji grawitacyjnej,
wykorzystanie naturalnych materiałów, idea low-tech* – to odpowiedzi na potrzeby naszych czasów. Jeśli chcemy oszczędzać, nie
możemy godzić się na bylejakość – dodaje.
*Low-tech – idea tworzenia niedrogiej architektury ekologicznej.

Wykorzystuje między innymi tanie w transporcie lokalne materiały,
naturalną wentylację pomieszczeń, bierne odzyskiwanie energii,
odpowiedzialne gospodarowanie zasobami wody.
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1., 2. dom
jednorodzinny
w Konstancinie-skolimowie, 2009-2010
3. kawiarnia blues bar
na ulicy agrykola
w Warszawie,
w trakcie realizacji
4. projekt domu
jednorodzinnego
w konstancinie, 2010
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