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nowoczesny i Tradycyjny
Tradycyjna forma we współczesnej 

odsłonie. Ten dom, jak twierdza, 
chroni przed cywilizacją 

i pozwala cieszyć się prywatnością.  
Idealny pomysł dla ludzi 

odważnych, otwartych na świat.  
tekst mAgdA komendeckA  Ilustracje Biuro Architektoniczne BArycz i sArAmowicz

Dom tworzą DwIe 

przenIkające sIę 

bryły: jeDna  

pIętrowa, traDycyjna, 

 Druga to 

nowoczesny pawIlon 
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nowoczesny i Tradycyjny
projekt

DOM DLA CIEBIE

ty teŻ moŻesz mieĆ podobny dom
Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz  
dr Rafał Barycz, dr Paweł Saramowicz z zespołem
www.barycz-saramowicz.pl, biuro@barycz-saramowicz.pl
403,67 m2

2 mln 500 tys. zł  

PRacownia:
autoR:

kontakt:
PowieRzchnia uŻytkowa:

PRzewidywany koSzt inweStycji: 

pIętrową część Domu po 

szczyt Dachu obłożono 

gontem. pawIlon 

częścIowo pokryto 

betonem lIcowym 

 z oDcIskIem DeskowanIa 
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projekt DOM DLA CIEBIE

Dla kogo 
Dla trzyosobowej rodziny. Osoby, które 
wybiorą ten projekt, potrafią docenić 
oryginalną bryłę budynku i szlachetne 
materiały. dom to dla nich miejsce,  
gdzie mogą odizolować się od zgiełku, 
stworzyć intymną przestrzeń.

Działka 
regularna prostokątna działka o powierzchni 
około 21 arów, położona na płaskim terenie.

Kształt domu 
Budynek dwuskrzydłowy. zasadniczą 
piętrową bryłę z dwuspadowym dachem 
„przecina” parterowy płaski pawilon.  
w pawilonie znajduje się strefa dzienna. od 
ulicy z wąskimi modernistycznymi oknami, 
pełniącymi funkcję świetlików; od strony 
ogrodu niemal całkowicie przeszklona 
tarasowymi oknami wysokości pełnej 
kondygnacji. na całej długości pawilonu 

rozciąga się taras wykonany z egzotycznego 
drewna bangkirai, dzięki czemu willa otwiera 
się na krajobraz. od strony wjazdu na teren 
nieruchomości willa nie ma okien ze względu 
na to, by ograniczyć hałas. 

Z czego budować 
technologia: mieszana, murowano-żelbetowa. 
Fundamenty: bezpośrednie w postaci 
sztywnego układu żelbetowych ław i stóp 
fundamentowych. Ściany: z porothermu. 
Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe. 
dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. 
Schody główne: żelbetowe. 

Na zewnątrz 
Ściany zewnętrzne obłożone 
architektonicznym betonem licowym  
z naturalnym odciskiem deskowania  
oraz dwuwarstwowym gontem  
elewacyjnym z dranicy dębowej na łatach  
i kontrłatach.  

dach kryty trójwarstwowo gontem 
drewnianym na deskowaniu ciągłym.

Wewnątrz 
materiały, tak jak w przypadku elewacji, 
to beton i drewno. Ściany zaprojektowano 
z betonu licowego, okładzinę z barwionego 
hebanu, drewniane panele do wnętrz 
z Prodemy HPC. Posadzka w strefach pobytu 
dziennego to kompozycja płyt kamiennych 
i pasów z desek parkietowych wenge. 

Plan 
Przy głównym wejściu zaprojektowano 
hol wejściowy z szafą wnękową na ubrania 
oraz wiatrołapem. wokół zaplanowano 
garderobę na okrycia wierzchnie. Hol 
wejściowy przechodzi płynnie w hol główny 
(z przylegającą do niego łazienką dzienną), 
a następnie w strefę pobytu dziennego. Strefa 
dzienna to kuchnia ze spiżarnią, jadalnia 
z kredensem i pokój dzienny z kominkiem. 

elewaCja Frontowa: w tej CzĘŚCi domu nie Przewidziano okien

1. 2. 

elewaCja BoCzna: ta CzĘŚć domu otwiera SiĘ na ogród

elewaCja Bez okien wzmaCnia jednorodny CHarakter Bryły 
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elewaCja BoCzna: Podłużne, wąSkie okna (Fenetre-en-longeur) mają 
moderniStyCzny rodowód

elewaCja ogrodowa: duże PrzeSzklenia  i taraSy Powodują, 
że we wnĘtrzu nie Brakuje Światła

na Przykładzie elewaCji BoCznej doSkonale widać kontraSt dwóCH „żywiołów”: CiePłego Ciemnego gontu i CHłodnego ŚwietliStego Betonu

osobno zaprojektowano pokój 
multimedialny z kinem domowym. na 
parterze piętrowego skrzydła budynku 
znajduje się gabinet z niezależną 
łazienką, garderobą i osobnym wejściem 
oraz pomieszczenie rekreacyjne z sauną. 
na parterze zaplanowano też zaplecze 
techniczno-gospodarcze i garaż (na trzy 
samochody). obok dodatkowo wydzielono 
pomieszczenie na sprzęt sportowy oraz 
magazyn sprzętu ogrodniczego.

Schody ulokowane w centralnej części 
willi prowadzą na piętro budynku, gdzie 
mieści się strefa prywatna mieszkańców. 
jest tu sypialnia rodziców, przechodnia 
garderoba z toaletką, pokój kąpielowy 
oraz sypialnia dziecka zaopatrzona 
we własną łazienkę i garderobę. 
Pomieszczenia prywatne mają częściowo 
zadaszone tarasy.
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