
  

 

Domy prefabrykowane z drewna i materiałów STEICO

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi domami. Zachęcamy do zapoznania się z 
krótkim opisem i parametrami przyjętych przez nas standardów oraz wykorzystywanych 
materiałów.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

e-mail:   kontakt@100m2.pl
tel:         502 856 288
www:     100m2.pl



  

Ciepła płyta fundamentowa – przekrój dla standardowych 
warunków gruntowych

1. Wymiana gruntu i podbudowa o 
grubości około 60 cm 

2. Ocieplenie płyty: 15cm EPS100 
poziomo (pod płytą) oraz 8cm EPS100 
pionowo (pas wokół płyty)

3. Folia izolacyjna

4. Zbrojona płyta fundamentowa

Przenikanie ciepła: U<0,17 W/m2K



  

Przekrój ściany zewnętrznej - kolejność z zewnątrz domu

1. Podkład pod tynk, siatka, tynk zewnętrzny

2. Płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych 
pod systemy tynkarskie STEICO protect dry

3. Drewno konstrukcyjne C24 16cm x 6cm

4. Szczelne wypełnienie włóknem drzewnym 
– sprężysta mata termoizolacyjna STEICO 
flex (16 cm głównej warstwy termoizolacyjnej)

5. Płyta OSB

6. Membrana paroizolacyjna STEICO multi 
membra 5

7. Płyta gipsowo-kartonowa ogniotrwała, w 
pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka) 
wodoodporna

Przenikanie ciepła: U<0,20 W/m2K



  

Przekrój dachu w oparciu o konstrukcję krokwiową

1. Sufit podwieszany (membrana STEICO 
multi renova, ruszt pod sufit podwieszany – 
profile aluminiowe, płyta gipsowo-kartonowa 
ogniotrwała, w pomieszczeniach wilgotnych 
wodoodporna)  

2. Konstrukcja dachu oparta o belki stropowe 
STEICO joist (zazwyczaj 40cm)

3. 40 cm izolacji (szczelne wypełnienie 
włóknem drzewnym – STEICO flex)

4. Płyta podpokryciowa STEICO universal dry

5.Kontrłaty i łaty z drewna certyfikowanego, 
pokrycie dachowe

6. Podbitka w przypadku dachu z okapem
 

Przenikanie ciepła: U<0,15 W/m2K



  

Przekrój dachu w oparciu o konstrukcję wiązarową

1. Sufit podwieszany (membrana STEICO 
multi renova, ruszt pod sufit podwieszany – 
profile aluminiowe, płyta gipsowo-kartonowa 
ogniotrwała, w pomieszczeniach wilgotnych 
wodoodporna)  

2. Drewniana konstrukcja stropu i dachu 
wiązarowego

3. 40 cm izolacji (szczelne wypełnienie 
włóknem drzewnym – STEICO zell)

Przykład dachu bez okapu: membrana 
dachowa, kontrłaty i łaty z drewna 
certyfikowanego, pokrycie dachowe

Przenikanie ciepła: U<0,15 W/m2K



  

Przekrój stropu dla domów piętrowych

1. Sufit podwieszany (ruszt pod sufit 
podwieszany – profile aluminiowe, płyta 
gipsowo-kartonowa ogniotrwała, w 
pomieszczeniach wilgotnych 
wodoodporna)  

2. Konstrukcja stropu oparta o belki 
stropowe STEICO joist (minimum 30 cm) 

3. 10 cm wypełnienia włóknem drzewnym 
STEICO flex (głównie w celu poprawy 
własności akustycznych)

4. Płyta OSB

 



  

Przygotowując dedykowaną ofertę możemy uwzględnić:

● zmianę parametrów izolacyjnych:

► ścian (U<0,13W/m2K lub U<0,10W/m2K),

► dachu (U<0,13W/m2K lub U<0,10W/m2K),

► płyty fundamentowej (U<0,14W/m2K)

● rozszerzenie zakresu prac (do stanu deweloperskiego włącznie)

● zawężenie zakresu prac ujętych w cenie za stan z zewnątrz gotowy

● oczekiwane zmiany w projekcie lub w zakresie wykorzystywanych do budowy 
elementów wykończeniowych (przy zachowaniu wymaganych warunków technicznych).

Dane kontaktowe

e-mail:   kontakt@100m2.pl
tel:         502 856 288
www:     100m2.pl
 

Dane adresowe

Zakład produkcyjny
ul. Sztygarska 26 41-608 Świętochłowice


