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stalowa alternatywa

Powstanie domu w krótkim czasie to marzenie każdego, mającego odwagę zmierzyć się z tak 
wymagającym wyzwaniem, jakim jest budowa własnego domu. 

Dla tych najbardziej niecierpliwych najlepszą propozycją wydaje się skorzystanie z technologii 
szkieletowej, dzięki której wznosi się dom bez konieczności prowadzenia tzw. prac mokrych, 

tylko w oparciu o gotowy szkielet. Ponadto, taki dom można stawiać właściwie o każdej porze 
roku. Nic więc dziwnego, że budownictwo szkieletowe staje się coraz bardziej popularne 

a jeżeli do wymienionych wyżej zalet dodamy niskie koszty budowy, trwałość konstrukcji, 
energooszczędność i dobrą izolację – to w zasadzie postawienie pytania: czy wybrać taką metodę? 
– możemy spokojnie pozostawić bez odpowiedzi. By jednak nie być gołosłownym, naszych bardziej 

dociekliwych czytelników zapraszamy do lektury niniejszego e-wydania.
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Domy w systemie szkieletowych konstrukcji 

stalowych to takie, których elementy wykonywane 

są w warunkach fabrycznych przy pomocy 

specjalistycznych maszyn i na bazie szczegółowego 

projektu konstrukcyjnego, a łączone są 

przy pomocy wkrętów samowiercących w panele 

ścienne i dźwigary dachowe. Przegrody wypełniane 

są wełną mineralną lub pianką poliuretanową. 

W zależności od rodzaju budynku stosowane 

są różne materiały poszycia. Mogą to być płyty 

MFP, OSB, blachy, płyty termoizolacyjne, płyty 

warstwowe, płyty cementowo-drzazgowe i inne.

Koszt budowy takiego domu zaczyna się już 

od ok. 2000 zł/m2 powierzchni użytkowej. 

Powstanie domu w krótkim czasie to marzenie każdego, mającego odwagę zmierzyć się z tak 
wymagającym wyzwaniem, jakim jest budowa własnego domu. 

Dla tych najbardziej niecierpliwych najlepszą propozycją wydaje się skorzystanie z technologii 
szkieletowej, dzięki której wznosi się dom bez konieczności prowadzenia tzw. prac mokrych, 

tylko w oparciu o gotowy szkielet. Ponadto, taki dom można stawiać właściwie o każdej porze 
roku. Nic więc dziwnego, że budownictwo szkieletowe staje się coraz bardziej popularne 

a jeżeli do wymienionych wyżej zalet dodamy niskie koszty budowy, trwałość konstrukcji, 
energooszczędność i dobrą izolację – to w zasadzie postawienie pytania: czy wybrać taką metodę? 
– możemy spokojnie pozostawić bez odpowiedzi. By jednak nie być gołosłownym, naszych bardziej 

dociekliwych czytelników zapraszamy do lektury niniejszego e-wydania.
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Główne założenia technoloGii
energooszczędność – poprzez zastosowanie 

najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, 

materiałowych i instalacyjnych 

ekonomia – szybkość budowania, niższe 

koszty budowy, trwałość budynku, niskie koszty 

utrzymania domu,

ekologia – ograniczenie do minimum odpadów,  

nie stosowanie substancji szkodliwych typu kleje, 

środki konserwujące, antygrzybicze,  

100 % recykling stali. 

zalety technoloGii  
szkieletów stalowych

Główną zaletą technologii jest szybki czas 
realizacji inwestycji, dom w systemie szkieletu 

stalowego można wybudować już w 3 miesiące. 

Wiąże się to oczywiście z ogromną oszczędnością 

finansową, która w przypadku budowy tradycyjnej 

przeciąga się niejednokrotnie na czas ok. 2 lat. Tak 

więc oszczędzamy tu na takich wydatkach jak: 

opłata za ochronę placu budowy, opłata za wywóz 

śmieci, opłaty za prąd, wodę na czas budowy, 

ewentualne koszty zamieszkania i dojazdu 

do budowy w oczekiwaniu na gotowy dom. 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest niezwykła 

precyzja wykonania. Konstrukcje szkieletowe 

z ocynkowanych profili stalowych powstają 

w postaci gotowych do montażu na budowie 

paneli i kratownic w oparciu o nowoczesny system 

maszynowy skorelowany z zaawansowanymi 

systemami projektowania i oprogramowania. 

Metoda przemysłowej prefabrykacji, 

gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność 

wykonywanych elementów z dokładnością 

do 1 mm. Lekka konstrukcja stalowa nie sprawia 

problemów montażowych, nie wymaga użycia 

wyspecjalizowanych ciężkich maszyn. Z uwagi 
Przykład domu w konstrukcji stalowej

Dom pod Papają 2
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na fakt, że podstawową konstrukcją nośną 

budynku jest szkielet, czyli otwarta konstrukcja, 

montaż instalacji w ścianach nie wymaga kucia 

bruzd. Wystarczy tylko poprowadzić instalacje 

w pustej konstrukcji budynku. To znacznie 

przyspiesza prace dodatkowo nie osłabiając 

termiki budynku. 

Dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów 

przegrody w budynkach stalowych mają 

świetne parametry energetyczne, a cały 

budynek kwalifikowany może być jako budynek 

niskoenergetyczny, a nawet pasywny.

Wartości współczynnika przenikania  

ciepła U [W/m2K] osiągają dla poszczególnych 

przegród następujące wartości:

Ściana zewnętrzna: U= 0,12 – 0,15 W/m2K

Podłoga na gruncie: U= 0,18 – 0,20 W/m2K

Dach: U= 0,10 – 0,12 W/m2K

Ważną zaletą szkieletu, jest lekkość i mobilność 
elementów, a co za tym idzie łatwość montażu 

pozwalająca na szybką modernizację czy 

przebudowę domu. Możliwa jest również 

bezproblemowa wymiana wszelkich instalacji 

na nowocześniejsze, gdyż system prefabrykacji 

ścian umożliwia ich rozmontowanie według 

potrzeb. 



stal jest materiałem w 100% uzyskiwanym  
ze źródeł odnawialnych, podlega recyklingowi;  

nie wywołuje żadnych uczuleń, ze względu 

na ocynk nie koroduje, nie podlega też 

zniszczeniu przez gryzonie, grzyby, nie wymaga 

stosowania impregnatów.

Ze względu na formę konstrukcji i fakt  

uzyskania tych samych parametrów 

energetycznych przy mniejszej grubości 

ścian w stosunku do technologii tradycyjnej, 

otrzymujemy zysk w postaci 5% wielkości 
powierzchni użytkowej mieszkalnej  
przy tym samym obrysie budynku,  

co w przypadku średniej wielkości domu  

daje zysk ok. 5-7 m2.
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Porównanie metod budowy

Dom o powierzchni użytkowej  
100 m2

technologia szkieletowa  
stalowe DoMy

Metoda  
tradycyjna

czas budowy ok. 8 tygodni ok. 80 tygodni

koszt zł/m2 PUM od 1 990 zł za m2 od 2 500 zł za m2

koszt budowy domu od 199 500 zł od 262 500 zł

orientacyjny roczny koszt ogrzewania, 
wentylacji domu i podgrzewania cwu ok. 1 940 zł/rok ok. 3 690 zł/rok

standard energetyczny EP <100 kWh/m2rok  
Euco < 50kWh/m2rok

EP >100 kWh/m2rok  
Euco > 50kWh/m2rok

współczynniki przenikania ciepła U  
W/m2K

– ściana 0,15 0,2

– podłoga 0,2 0,26

– dach 0,18 0,2

odporność na warunki atmosferyczne duża duża

klasy odporności ogniowej ściany REI120 stropy REI120 ściany REI120 stropy REI120

precyzyjność budowy
duża ze względu na precyzję  

prefabrykowanych elementów  
stalowych

zależna od kwalifikacji  
kilku ekip budowlanych

stopień trudności montażu, napraw, 
modyfikacji

wysoka łatwość montażu, napraw 
i modyfikacji dzięki zastosowaniu  

elementów prefabrykowanych

wymagający pracy wykwalifikowanych 
ekip budowlanych

zależność budowy od pory roku brak zależności zależna od warunków pogodowych 
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Stalowy dom
technologia i instalacje

• ściany wypełnione wełną o gr. 15 cm, ocieplenie 

styropianem o gr. 10 cm

• podłoga na gruncie ocieplona styropianem 

o gr. 20 cm

• dach ocieplony wełną o sumarycznej gr. 20 cm

• kocioł gazowy kondensacyjny, miejscowo 

kominek w salonie, wentylacja mechaniczna 

z rekuperacją

koszty budowy
• robocizna – jedna wykwalifikowana ekipa 

budowlana

• materiały – koszt stelaża stalowego, wypełnienia 

ścian (wełna mineralna, pianka PUR), wkrętów 

oraz betonu przy wylaniu płyty, czy ław 

fundamentowych

• sprzęt – ograniczenie kosztów sprzętowych 

ze względu na łatwość montażu i lekkości 

konstrukcji

• koszty dodatkowe – brak kosztów związanych 

z długością budowy, czyli opłat związanych 

z ewentualną dzierżawą kontenera, opłatą 

za ochronę; eliminacja opłat za wywózkę 

śmieci; opłaty za prąd, wodę zminimalizowane 

na czas 3-4 miesięcy

dom tradycyjny
technologia i instalacje

• ściany z pustaka ceramicznego Porotherm 25 

P+W o gr. 25 cm, ocieplone styropianem  

o gr. 15 cm

• podłoga na gruncie ocieplona styropianem 

o gr. 20 cm

• dach ocieplony wełną o sumarycznej gr. 20 cm

• kocioł gazowy kondensacyjny, miejscowo kominek 

w salonie, wentylacja mechaniczna z rekuperacją

koszty budowy
• robocizna – praca kilku, zatrudnianych niezależnie 

ekip o różnej specjalizacji

• materiały – podstawowe materiały budowlane, 

a także wszelkie materiały pomocniczce typu 

kleje, laminaty, substancje antygrzybicze, zaprawy, 

materiały spoinowe, itp; 

• sprzęt – ciężki sprzęt budowlany: żuraw, wyciąg, 

spawarka, gruszka z betonem przy laniu płyty 

i stropu

• koszty dodatkowe związane z długością budowy,  

jak opłata za ewentualną dzierżawę kontenera, 

opłata za ochronę placu budowy, opłata za wywóz 

śmieci, opłaty za prąd, wodę na czas ok. 2 lata, 

ewentualne koszty zamieszkania i dojazdu 

do budowy w oczekiwaniu na gotowy dom
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funDaMenty

strop
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ściana

Dach
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www.stalowedomy.pl


