
DOM W 
SYSTEMIE
STEICO

Zbuduj zdrowy  
dom szybko  
i energooszczędnie

Ekologiczny dom  
prefabrykowany STEICO

naturalny system budowlany



Certyfikat PEFC – surowiec pochodzi tylko 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów

Budowanie z drewna 
pod kontrolą

Produkcja fabryczna zapewnia 
odpowiednią jakość i stabilność 
wymiarową

Z prefabrykatów budujemy 
trwale, bezpiecznie i znacznie 
szybciej

Planujesz budowę domu?  Zobacz, dlaczego warto 
zdecydować się na prefa brykację drewnianą

Mniej czasochłonny 
system

Montaż konstrukcji o niskim 
stopniu skomplikowania trwa 
od 2 do 5 dni

®

Idealne rozwiązanie dla 
budownictwa zeroemisyjnego
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 Produkty STEICO powstają ze  
 świeżego polskiego drewna  
 iglastego – z zachowaniem  
 najlepszych walorów natury 

 
 Ochrona przed deszczem i  
 odprowadzanie wilgoci na  
 zewnątrz 

 Doskonała ochrona przed  
 stratami ciepła w zimie 

 Materiały STEICO wyróżniają się  
 rewelacyjną izolacyjnością od  
 dźwięków uderzeniowych oraz  
 przestrzennych 

Prefabrykacja STEICO 
to niskie rachunki za  
ogrzewanie

Zdrowy mikroklimat 
i dobre samopoczucie w 
Twoich czterech ścianach
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Mniej czasochłonny  
system!
Montaż konstrukcji o niskim stopniu skompli-
kowania trwa od 2 do 5 dni, a po upływie 
około 3 miesięcy budynek może być gotowy 
do zamieszkania. Skrócenie całego procesu 
budowy to m.in. wynik eliminacji procesów 
mokrych, np. schnięcia tynku, który wymaga 
fazy oddawania wilgoci.

Dzięki prefabrykatom oszczędzamy czas po- 
trzebny na tworzenie szalunków, murowanie 
ścian czy docinanie elementów; znacznie 
upraszcza się również wiele innych prac. Nie 
jesteśmy uzależnieni od przerw technologi- 
cznych, ale również od warunków  
pogodowych. Pora roku czy niekorzystna 
aura nie mają wpływu na prace montażowe, 
co stanowi gwarancję, że budowa nie prze-
dłuży się niespodziewanie. Dodatkowo, jeżeli 
szukamy oszczędności, dom w technologii 
prefabrykowanego szkieletu drewnianego 
wymaga lżejszych, a przez to tańszych,  
fundamentów.  

Budowa domu w rękach specjalistów
Presja czasu i ludzkie ograniczenia 
sprawiają, że na budowie nie 
trudno o błędy, a te jak wiadomo 
bywają kosztowne, pracochłonne  
i wydłużają proces budowlany. 
Dlaczego nie musimy się ich oba-
wiać podczas realizacji domu  
z prefabrykatów? Ponieważ tego 
zadania nie powierzamy przypadko-
wej ekipie budowlanej czy robotni-
kom sezonowym. Montażem domu 
z prefabrykatów zajmują się tylko 
wyspecjalizowane firmy 

wykonawcze z dużą wiedzą i nie 
mniejszym doświadczeniem. Pod-
czas montażu nie napotykają żad-
nych niespodziewanych trudności, 
ponieważ dostarczone na plac 
budowy elementy są dokładnie 
zaprojektowane i precyzyjnie wyko-
nane. Specjalistom montaż budynku 
zajmie zaledwie kilka dni. 

Montaż budynku  
trwa od 2 do 5 dni

Domy w systemie STEICO są 
wysoce energooszczędne, 
zdrowe dla mieszkańców  
i trwałe w użytkowaniu

6
PREFABRYKACJA STEICO

7



Przytulny, ciepły i rodzinny 
dom, ale wykonany  
w fabryce według  
najwyższych standardów. 

Budowa domu nie musi trwać miesiącami i zależeć 
od warunków pogodowych. Zamówienie 
„gotowca” w zakładzie, gdzie wszystkie elementy 
wytwarzane są na zautomatyzowanej linii w hali 
produkcyjnej, przy pełnej kontroli, a następnie 
dostarczane na wskazane miejsce, jest znacznie 
wygodniejsze i szybsze niż w przypadku technologi 
tradycyjnej. Produkcja fabryczna zapewnia  
odpowiednią jakość i stabilność wymiarową  
prefabrykatów, które wykonuje się z certyfikowa-
nego surowca. 

Zdrowy mikroklimat 
wewnątrz budynku
Materiały termoizolacyjne STEICO są regu-
larnie poddawane niezależnym kontrolom 
i testom. Pieczęć Instytutu Biologii 
Budowlanej (IBR) w Rosenheim jest  
dowodem na to, że do produkcji stosuje 
się tylko składniki bezpieczne dla zdrowia 
człowieka. Jest to szczególnie ważne, aby 
dom był miejscem, gdzie można się  
zregenerować i zrelaksować.

Najwyższa precyzja
Prefabrykaty przygotowywane są pod 
konkretny projekt z dokładnością do  
1 mm. Na placu budowy nic już nie trzeba 
docinać, przerabiać czy poprawiać.  
Poszczególne moduły idealnie do siebie 
pasują, wystarczy je zmontować.  
Fabryczna precyzja minimalizuje ryzyko 
popełnienia błędów, których trudno się 
ustrzec na placu budowy. Przygotowany 
przez architekta projekt budynku zostaje 
zaadaptowany na projekt wykonawczy, 
czyli kompletną i w pełni funkcjonalną 
konstrukcję. 

Dom pod cyfrowym 
nadzorem- poznaj 
korzyści prefabrykacji
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Kompletny system 
budowlany od jednego 
producenta

Decydując sie na prefabrykację domu  
w systemie STEICO masz pewność 
najwyższej jakości certyfikowanych 
materiałów pochodzących od jednego 
dostawcy. System budowlany STEICO to  
coś więcej niż suma pojedynczych 
komponentów. To optymalne rozwiązanie 
dla budownictwa drewnianego przyszłości.

Ochrona środowiska
Budynek prefabrykowany z drewna wiążąc 
CO2 nie pogłębia efektu cieplarnianego,  
a dzięki optymalnej termoizolacji z włókien 
drzewnych redukuje zapotrzebowanie na 
energię cieplną, co skutkuje mniejszą pro-
dukcją dwutlenku węgla i jego przenikaniem 
do atmosfery.

Nowoczesna technologia, 
na której zyskują projek- 
tanci, wykonawcy  
i użytkownicy budynków.

Budownictwo prefabrykowane z drewna oferuje 
efektywne rozwiązania dla różnego rodzaju 
inwestycji, w tym budownictwa wielko-
kubaturowego. Duży potencjał architektoniczny 
pozwala projektować budynki wielo-
kondygnacyjne, biurowce, obiekty sportowo-
widowiskowe, budynki szkolne  
i przedszkola. 

Prefabrykaty są wytwarzane w fabryce  
i transportowane na plac budowy jako gotowe 
elementy, zastępując tradycyjne materiały 
budowlane. Zmniejsza to koszty robocizny oraz 
koszty organizacji placu składowania materiałów, 
ograniczając cały proces budowlany do montażu. 
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Gotowy dom 
w pięć dni!

1

2

4

5

3

7

6

Energooszczędny dom w Lubaszu, został 
wyprodukowany w trzy dni i zmontowany 
w rekordowym tempie dwóch dni.

www.steico.com/pl/prefabrykacje
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Właściwa termoizolacja jest nie-
zbędna do uzyskania niskiego 
zapotrzebowania na energię grze-
wczą. Niska przewodność cieplna 
termoizolacji z włókien drzewnych 
zapewnia wyższą efektywność 
energetyczną całego budynku. 
Dzięki temu domy w systemie 
STEICO są szczególnie energo- 
oszczędne i ekonomiczne. 

Budowanie i izolowanie z drewna 
to prosty a jednocześnie bardzo 
efektywny sposób na ochronę 
przed utratą ciepła w zimie  
i redukcję emisji CO2.

Najlepsza ochrona przed 
utratą ciepła w zimie

NA CZYM POLEGA 
BUDOWA DOMU W 
SYSTEMIE STEICO

6 prostych kroków: tak wygląda 
budowanie domu w systemie STEICO

1  Doradztwo

Lokalny partner STEICO prowadzi 
doradztwo i jest Twoim stałym  
partnerem.

2  Design i planowanie

Partner STEICO zaplanuje budynek 
zgodnie z Twoimi życzeniami.  
Wielkość pomieszczeń, liczba 
okien, kształt dachu – wszystko 
będzie komputerowo zaplanowane 
z najwyższą precyzją. 

3  Prefabrykacja elementów

Dzięki wysoko zautomatyzowanej 
prefabrykacji wszystkie zaplano-
wane wcześniej elementy są per-
fekcyjnie dopasowane i gotowe do 
montażu na placu budowy.

4  Montaż

Dzięki prefabrykowanym elemen-
tom, potrzebny jest znacznie 
krótszy czas na montaż domu. 
Właśnie ta szybkość powstawania 
budynków jest dużą zaletą systemu 
budowlanego STEICO. W efekcie 
budynek jest za bezpieczony przed 
oddziaływaniem czynników  
pogodowych.

5  Wykończenie

Po montażu domu, można roz-
począć prace wykończeniowe,  
np. montaż okien, instalacji  
elektrycznych i sanitarnych. 

6  Zamieszkanie

Wprowadzasz się do wymarzonego 
domu. 
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www.steico.com/pl/prefabrykacje

03
/2

02
2 

| Z
m

ia
ny

 te
ch

ni
cz

ne
 z

as
tr

ze
żo

ne
 | 

O
bo

w
ią

zu
je

 a
kt

ua
ln

e 
w

yd
an

ie
 | 

M
oż

liw
oś

ć 
w

ys
tą

pi
en

ia
 b

łę
dó

w

Naturalny system  
termoizolacyjny  
i konstrukcyjny do renowacji 
oraz dla nowych budynków –  
dach, strop, ściana i podłoga.

80 % swojego życia spędzamy w zamkniętych 

pomieszcze niach. Ale czy aby na pewno zawsze 

wiemy czym się otaczamy? STEICO postawiło sobie za 

zadanie stworzenie materiałów budowlanych, które 

godzą potrzeby ludzi i natury. W taki sposób powstały 

nasze produkty z surowców odnawialnych i bez szko- 

dliwych dodatków. Produkty te pomagają obniżyć 

zużycie energii oraz przyczy niają się w dużym stopniu 

do powstania trwałego i zdrowego klimatu w miesz-

kaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.

Zarówno materiały konstrukcyjne, jak  

i termoizolacyjne zostały wyróżnione  

prestiżowymi symbolami jakości.

®

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gut

System
zarządzania

jakością
ISO 9001:2015

Zarządzanie
środowiskowe
ISO 14001:2015
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Marek Follendorf  
Inżynier Sprzedaży Konstrukcji Drewnianych 
Tel. kom. +48 726 727 282 
mfollendorf@steico.pl

Marcin Zboroń 
Dyrektor ds. Rozwoju i Wsparcia Biznesu 
Tel. kom. +48 668 174 542 
mzboron@steico.pl

https://steico.com/pl/flex
https://www.steico.com/pl/

