Projekty domów tradycyjnych o niesłabnącej popularności w naszym
kraju
Utworzono: środa, 22, wrzesień 2021 13:55 Artykuł sponsorowany

Połączenie tradycji z nowoczesnością nie jest proste. Wymaga spełnienia pewnych
warunków i dostosowania konstrukcji do oczekiwań różnych lokatorów. Dawniej
domy tworzone były zgodnie z przestarzałą wiedzą budowlaną. Brak odpowiednich
rozwiązań i niezwykłe przywiązanie do detali sprawiły jednak, że polski krajobraz –
piękne chaty i dworki, prezentowały się imponująco. Dziś elegancja domów w stylu
tradycyjnym jest możliwa do osiągnięcia, jednak stanowi raczej wyraz gustu
inwestora, niż praktyczne rozwiązanie.

Budowa domu tradycyjnego jest przedsięwzięciem, na które decyduje się spore
grono inwestorów w naszym kraju. Osoby, którym zależy na podkreśleniu swojego
dobrego gustu i bogatych zasobów finansowych, zdecydowanie skłaniają się w
kierunku tradycji. Zakup projektu domu tradycyjnego to dopiero początek pięknej
przygody, w której trakcie mamy szansę zamieszkać w budynku unikatowym,
wyróżniającym się spośród okolicznych domostw. Imponujące projekty domów
tradycyjnych z poddaszem, piwnicą i wieloma kondygnacjami dają szansę lokatorom
na poczucie niezwykłego klimatu dawnych lat, nadanie wnętrzom podobnego
charakteru i stworzenie kompozycji spójnej na zewnątrz i wewnątrz. Tradycyjna
bryła budynku to jednak nie tylko klasyczne rozwiązania, lecz także przestrzeń dla
nowoczesności, która nada klasycznej konstrukcji bardzo współczesnego i
interesującego charakteru.

Budowa domu tradycyjnymi metodami murowanymi –
przywiązanie do tradycji to także oszczędność
Projekty tradycyjnych domów wiejskich przewidują wykorzystanie różnych
materiałów. W dawnych czasach to drewno stanowiło najważniejszy materiał
budulcowy. W Polsce tradycja budowania z drewna ma się jednak zaskakująco
dobrze – nasz kraj znany jest z leśnego bogactwa naturalnego. W przypadku
tradycyjnego budownictwa murowanie domu z wykorzystaniem najbardziej
adekwatnych surowców jest po prostu łatwiejsze niż korzystanie z prefabrykatów.
Ponadto mamy szansę na poczynienie pewnych oszczędności. Wadą jednak w tej
sytuacji jest konieczność wykonywania prac budowlanych przez dłuższy czas, niż w
przypadku metod nietradycyjnych.
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Projekt domu tradycyjnego jak obniżyć koszty budowy
do minimum?
Dostępne na naszej stronie projekty domów tanich w budowie pozwalają na
wzniesienie konstrukcji o tradycyjnym charakterze, w której wykorzystywane są
nowoczesne rozwiązania. Tworzenie domu metodą tradycyjną daje szansę na
zapewnienie najbardziej atrakcyjnego pod względem ekonomicznym surowca.
Jednak znaczny wkład w cenę ostatecznej konstrukcji ma robocizna. Im więcej pracy
wykonamy we własnym zakresie, tym większa szansa na oszczędności. Niestety
wzniesienie domu o tradycyjnej bryle potrafi być bardzo trudne, przez co większość
osób decyduje się na wsparcie fachowców w znacznej większości prac.
Dlatego sprawdzoną metodą na tańszą realizację gotowego projektu domu
tradycyjnego jest postawienie na taki projekt, który przewiduje możliwie jak
najniższe koszty budowy. Tego typu rozwiązania dostępne są na naszej stronie. Jeśli
to koszt wzniesienia domu tradycyjnego stanowi przedmiot Państwa
zainteresowania, zachęcamy do kontaktu.

Projekty tradycyjnych domów uniwersalność oraz
pozostałe zalety tych rozwiązań
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Połączenie tradycji z nowoczesnością daje szansę na stworzenie domu
tradycyjnego, który oferuje zarówno staromodny i fenomenalny design, klasyczną
elewację, jak i wnętrze, które pasuje do dawniejszych czasów. Wyróżnikiem tego
typu konstrukcji może być weranda. Dziś nowoczesny dom z werandą stanowi
przedmiot marzeń osób, dysponujących sporą, zaciszną działką, której naturalnym
pięknem chcą cieszyć się każdego dnia. Tradycyjna bryła budynku może skrywać
także niecodzienne rozwiązania we wnętrzu. Niegdyś domy miały nieco wyższe
sklepienie – sufit znajdował się na sporej wysokości. Dziś w domach tradycyjnych
raczej nie sięga się po tego typu rozwiązanie, chyba że chcemy skorzystać z
możliwości wdrożenia do wnętrza antresoli lub innego nowoczesnego pomysłu.
Gotowe projekty domów tradycyjnych to często projekty domów z zamkniętą
kuchnią – dawniej przestrzenie w budynkach nie były tak otwarte jak dziś. Salon
(pokój dzienny) znajdował się w innym miejscu niż kuchnia. Łączenie przestrzeni do
spędzania czasu z miejscem, w którym powstają potrawy, nie było wcale popularne.
W końcu w bogatych dworkach gotowaniem zajmowała się przecież odpowiednia
służba.
Dziś wiele osób traktuje projekt domu z zamkniętą kuchnią jako powrót do korzeni,
oddzielania przestrzeni do pożywiania się, od przestrzeni, w której powstają dania.
Ma to pozwolić na lepsze celebrowanie wspólnych posiłków i stanowić ciekawy
akcent dla funkcjonowania mieszkańców.
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Jak dobrze rozplanować funkcjonalny układ
pomieszczeń w tradycyjnym domu?
Tradycyjny dom może mieć nieco inny rozkład pomieszczeń od domów
nowoczesnych. Obecnie preferujemy budynki, które mają stanowić wsparcie dla
naszych aktywności w zależności od pory dnia. Wraz z upływem godzin przenosimy
swoje działania za słońcem – coraz bardziej na wschód. Natomiast sam salon lub
pokój dzienny znajduje się przeważnie od południa, by dać nam szansę na
skorzystanie z dziennego światła jak najdłużej i jak najlepiej. W tradycyjnym domu
możemy spotkać się z innymi konfiguracjami. Wiele zależy tu od indywidualnych
preferencji inwestora. Warto mieć jednak na uwadze, że gotowe projekty domów
tradycyjnych często przewidują rozkład możliwie nawiązujący do aktualnej mody,
ubrany w bryłę konstrukcji stricte tradycyjnej.

Projekty domów tradycyjnych z przeznaczeniem na
małą lub dużą działkę
Projekt tradycyjnego domu z zamkniętą kuchnią to dobre rozwiązanie zarówno na
dużą, jak i mniejszą parcelę. Spośród różnorodności realizacji tego typu każdy jest w
stanie wybrać najbardziej odpowiadającą mu propozycję. Projekty małych domów
tradycyjnych nie ustępują pod kątem stylistycznym projektom dużych domów
tradycyjnych. Te mniejsze konstrukcje mają jednak wiele zalet – niższy koszt
eksploatacji, znacznie mniejsza całkowita cena budowy, czy szansa na zastosowanie
większej liczby zabiegów estetycznych. Projekty tradycyjnych domów wiejskich
charakteryzują się sporą różnorodnością na wielu polach – dlatego zachęcamy do
dobierania ich pod kątem standardowych norm zabudowy.

Stylistyka domów klasycznych nie musi być nudna
Tradycyjna bryła budynku jest fascynująca i elegancka – zdecydowanie do nudnych
nie należy. Tego typu konstrukcje stawiają na liczne zdobienia. Dawniej to właśnie
ekskluzywne, dobrze prezentujące się i mało praktyczne rozwiązania stanowiły o
pięknie domu. Dziś w cenie jest minimalizm i niski koszt eksploatacji. Nie da się
jednak nie odnieść wrażenia, że na tle tradycyjnych domów to współczesne
prezentują się jako te mniej zróżnicowane, architektonicznie atrakcyjne dla oka – ich
bryła może kojarzyć się z nudą, monotonią i nieatrakcyjną bryłą.

4/7
Phoca PDF

Projekty domów tradycyjnych o niesłabnącej popularności w naszym
kraju
Utworzono: środa, 22, wrzesień 2021 13:55 Artykuł sponsorowany

Projekty domów w stylu wiejskim ze spadzistym
dachem, okapem czy lukarną
Budowa domu tradycyjnego wiąże się z wyborem odpowiedniej stylistyki dachu.
Tradycyjne domy jednorodzinne stawiają zarówno na klasyczne, dwuspadowe
dachy, jak i konstrukcje wielospadowe. By urozmaicić ich strukturę i wnieść nieco
elegancji do ich prostego designu, projekty tego typu budynków przewidują
zastosowanie lukarny. Jest to dodatkowy element architektoniczny, który ma
pozwolić na doświetlenie poddasza. Wyrasta on niejako z konstrukcji dachu i są w
nim zamontowane okna. Przy budowie domu o tradycyjnej bryle warto zadbać także
o odpowiedni komin. We wnętrzu budynku jest miejsce dla eleganckiego,
klasycznego okapu, który będzie znajdował się w kuchni.

Klasyczny projekty domów – jak połączyć tradycję z
nowoczesnością?
Połączenie tradycji z nowoczesnością to wyzwanie, lecz stworzenie odpowiedniego
budynku nawiązującego do obydwóch tych nurtów nie jest wcale niemożliwe.
Współczesne projekty domów energooszczędnych rzadko kiedy posiadają
tradycyjną bryłę. Wszelkie niuanse architektoniczne narażają konstrukcję na
szybszą utratę ciepła. Jeśli chcemy zachować ozdobny charakter elewacji, warto
zastanowić się, które rozwiązania warto wdrożyć, a które mogą stanowić przeszkodę
w osiąganiu odpowiednich parametrów na polu energooszczędności. Projekty
małych domów tradycyjnych mogą zachowywać atrakcyjny wygląd, zróżnicowaną
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bryłę, a jednocześnie spełniać wytyczne w normie WT 2021 odnoszące się do
izolacji cieplnej. Trudniej może być z aspektem zużycia energii. Znacznie ciężej jest
wpleść fotowoltaikę w estetykę tego typu konstrukcji. Tradycyjny dom może źle
prezentować się w sytuacji, gdy fotowoltaika stanowi widoczny fragment jego
konstrukcji. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyne rozwiązanie sprzyjające
redukcji zużycia energii. Można zdecydować się na opcje, które da się ukryć we
wnętrzu budynku lub poza jego obrębem. Wtedy nie będą w żaden sposób
kolidować z wyszukaną estetyką tradycyjnego budownictwa.

Nowoczesne rozwiązania techniczne i energooszczędne
w domach tradycyjnych
Projekty domów tradycyjnych parterowych i projekty domów piętrowych mogą bez
problemu skorzystać z dobrodziejstw współczesnej myśli budowlanej. To właśnie
dzięki zachowaniu subtelności połączenie tradycji z nowoczesnością staje się
możliwe w stu procentach. Instalacje takie jak pompy ciepła (gruntowe) mogą
niepostrzeżenie stanowić dodatkowe źródło energii grzewczej w danym budynku,
niezależnie od jego stylistyki. Natomiast wdrożenie ogrzewania podłogowego w
domu tradycyjnym jest wybitnie dobrym pomysłem – zarówno ze względu na
ograniczenie zużycia energii grzewczej, jak i pozbawienie ścian szpecących
kaloryferów. Odpowiednia izolacja sprawia, że elewacje domów parterowych i
piętrowych stanowią jeszcze skuteczniejszą barierę dla utraty ciepła. Warto zaliczyć
tego typu rozwiązania w koszt budowy domu tradycyjnego – daje to szansę na tanie,
wygodne i ekologiczne użytkowanie tego typu przestrzeni. Na naszej stronie
znajdują się liczne i zróżnicowane projekty domów parterowych, w tym projekty
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domów parterowych z możliwością adaptacji poddasza.

Przegląd najpopularniejszych projektów budowy domu
tradycyjnymi metodami
Kolekcja tradycyjnych projektów domów to zbiór konstrukcji o bardzo
indywidualnym charakterze. Dlatego zachęcamy do tworzenia własnych,
interesujących pod kątem stylistycznym wizji, które można potem przenieść do
świata rzeczywistego dzięki projektowi, który przewiduje nie tylko kwestie
estetyczne, ale przede wszystkim praktyczną eksploatację wnętrza. Zakup projektu
domu tradycyjnego powinien wiązać się z nadaniem konstrukcji indywidualnego,
personalnego charakteru.
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