
PROJEKT
Z123

PRACOWNIA Z500

WIĄZARY Z PŁYTKAMI KOLCZASTYMI



Więcej na temat projektu        KLIKNIJ

Projekt Z 123 to propozycja 
dla osób ceniących urok i 
funkcjonalność domków 
parterowych. 
Urzeka lekkością formy i 
dbałością o detale. 
Niewątpliwą zaletą projektu 
jest obszerny, jasny salon. 
Oprócz dużej łazienki z 
wanną przewidziano miejsce 
na osobną toaletę z 
prysznicem. 
Duże okna w pokojach 
pozwalają na swobodne 
przenikanie promieni 
słonecznych. Trzy spore 
pokoje.  Wejście do domu 
prowadzi przez obszerną 
sień z miejscem na pojemne 
szafy.



PROJEKT „Z123”



REALIZACJA DOMU WEDŁUG 
PROJEKTU „Z7”

FIRMA WEST-MALL PROCHOWICE 

www.westmall.com.pl



WIĄZARY STANOWIĄ RÓWNOCZEŚNIE KONSTRUKCJĘ STROPU. 
KOSZTOWNY STROP BETONOWY NIE JEST POTRZEBNY. 

Wiązary opierają się na ścianach zewnętrznych. Żadna ze ścian wewnętrznych nie jest nośna i dlatego można 
swobodnie zagospodarować  wnętrze domu.

Projekt wiązarów pozwala na utworzenie w poddaszu pomieszczenia  na strych.



ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
 Proces produkcji- wycięcie elementów i prasowanie



 Wiązary zostały wykonane z importowanego ze Szwecji najwyższej jakości drewna 
konstrukcyjnego. Zostało one wysuszone komorowo oraz wystrugane. Każdy element został 

zbadany pod względem wytrzymałości i zaklasyfikowany do odpowiednej klasy C. 



 Wiązary zostały zamontowane przy użyciu dźwigu. 
Jako pierwsze zamontowano wiązary główne konstrukcji dachowej.



 Gdy wiązary główne zostały zamontowane przystąpiono do montażu  
elementów „koperty” po obu stronach budynku.



 Technologia pozwala na wierne odwzorowanie projektu w rzeczywistości.

 Konstrukcja koperty jest oparta o wiązary obniżone, na których 
opierają się kulawki.



 Wiązary pozwoliły uzyskać otwartą przestrzeń bez słupów. 



 Porównanie konstrukcji dachowej  w 2 wariantach więźby: 
tradycyjna i  wiązary z płytkami kolczastymi. 



 Pas dolny wiązarów stanowi równocześnie konstrukcję stropu. Daje to 
znaczne oszczędności i bardzo przyspiesza czas budowy. 



 Więźba, która jest zarazem konstrukcją stropu  została zamontowana w ciągu 2 dni.







 Fabrycznie wykonane wiązary pozwoliły na uzyskanie idealnie
równych połaci dachowych;

 Inwestor może wybrać wariant konstrukcji wiązarowej z
możliwością wykorzystania przestrzeni poddasza na strych;

 Koszt konstrukcji stropodachu wykonanej z importowanej
szwedzkiej tarcicy najwyższej jakości to około 30.000zł, w tym:
koszt projektu, tarcicy, łączników, stężeń, transportu, montażu.
Konstrukcja ta zastępuje strop betonowy. Dom 157 m2.


