SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
BUDYNEK DOMU:
Tynki:
Podstawowy kolor ścian budynku (biały):
● Tynk silikonowy- Producent: CAPAROL - Amphisilan Fassadenputz, faktura: baranek,
uziarnienie: 1,5mm, kolor: Signalweisshttps://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/tynki/tynki-dyspersyjne/amphisilan-fass
adenputz-rplusk;
● Alternatywa: Tynk silikonowy - Producent: STO StoSilco K - faktura: baranek,
uziarnienie: 1,5mm, kolor: 16002 https://www.sto.pl/s/produkt/a1F2p00000PivByEAJ/stosilco-krmp;
https://www.sto.pl/s/ac-architectural-colours.
Kolor ścian przyziemia budynku/ cokół (antracytowy):
● Tynk silikonowy- Producent: CAPAROL - Capatect CarboPor Strukturputz, faktura:
baranek, uziarnienie: 1,5mm, kolor: Granit 5 https://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/tynki/tynki-dyspersyjne/capatect-carbop
or-strukturputz (jest to tynk przeznaczony do ciemnych kolorów, znacznie odporniejszy na
uszkodzenia mechniczne, przez co bardziej sprawdzi się w przypadku przyziemia).
● Alternatywa: Tynk silikonowy - Producent: STO StoSilco K - faktura: baranek,
uziarnienie: 1,5mm, kolor: 16279 https://www.sto.pl/s/produkt/a1F2p00000PivByEAJ/stosilco-krmp;
https://www.sto.pl/s/ac-architectural-colours;
● Jako bardziej trwałą alternatywę można na cokole zastosować również drobnoziarnisty
tynk mozaikowy Baumit MosaikSuperfine, wariant: S, kod koloru: S112 https://baumit.pl/produkty/wyprawy-wierzchnie/tynki-dekoracyjne/baumit-mosaiksuperfine.
Sztukateria wokółokienna:
● Producent: DECOR SYSTEM SZTUKATERIA, Listwa elewacyjna LE-32
https://decorsystem.pl/listwa-elewacyjna-le-32,id3224.html.
● Sztukateria (jasny beżowy kolor) malowana odpowiednio w kolorze wybranego
producenta:
o Farba silikonowa- Producent: CAPAROL - AmphiSilan-plus, kolor: Ginster 20 https://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/farby-elewacyjne-i-plytki-okladzi
nowe/farby-elewacyjne/amphisilan-plus;
o Alternatywa: Farba silikonowa - Producent: STO StoColor Silco, kolor: 16074 https://www.sto.pl/s/produkt/a1F2p00000PivBBEAZ/stocolor-silco;
https://www.sto.pl/s/ac-architectural-colours.
● Sztukaterię można również wykonać poprzez doklejenie styropianu o grubości 3cm i
szerokości 14cm i wykończenie metodą “lekką-mokrą” oraz ostatecznie pomalować jedną
z wyżej wymienionych farb. Jednak w takim wypadku efekt może być nieco gorszy niż
przy użyciu listew (efekt końcowy zależny od wykonawcy).

Okładzina elewacyjna (imitacja cegły):
● Producent: Stone Master - Cegła betonowa Retro Brick beige https://www.obi.pl/kamienie-dekoracyjne-i-klinkiery/cegla-betonowa-retro-brick-beige-0
-38m2-krt/p/6724520;
● Alternatywa - Kamień elewacyjny Country , kolor: D4 https://www.dakamastone.com/pl/produkty/kamien-elewacyjny-kamien-dekoracyjny-ok
ladzina-elewacyjna/item/9-country.
Imitacja deski elewacyjnej:
● Producent: RODEO ELASTON WOOD, kolor: D-08 Winchester ● https://rodeo-dr.pl/;
https://rodeo-dr.pl/kolornik-premium-wood/https://rodeo-dr.pl/kolornik-premium-wood
(wraz z całym systemem producenta);
● Alternatywa 1 - Imitacja drewna - deska dekoracyjna elewacyjna, kolor: Deska
rustic ciemna (kolor pasujący do projektu) https://www.dekostyl.com.pl/Elastyczna-deska-dekoracyjna (wraz z całym systemem
producenta).
● Alternatywa 2 - Płytki drewnopodobne/ Imitacja drewna, deski/ drewno
elewacyjne https://sprzedajemy.pl/plytki-drewnopodobne-imitacja-drewna-deski-drewno-elewacjeradom-2-a1d299-nr59495626 (trwalsze rozwiązanie, jednak kolor należy dobrać
indywidualnie).
Więcej informacji u producentów.
Kolor deski najlepiej dobierać do koloru stolarki.

Podbitka dachowa:
● Producent: BORYSZEW, kolor: dąb winchester https://ecoplast.pl/pl/c/dab-winchester/322.
● Alternatywa - Podbitka drewniana:
● Podbitka świerkowa 14x121mm https://www.castorama.pl/podbitka-swierkowa-14-x-121-x-3000-mm-2-9-m2-id19518.html?exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_wszy
stkie_smart_pm&gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1eGeGL_zDCFLYfqN
SqEoEAxU2faI_pbXwXA1707gFkxaN8VdRdYbnsaAj-jEALw_wcB
● Impregnowane LAZURĄ OLEJNĄ DO OCHRONY DREWNA firmy OSMO w
kolorze 706 Dąb - https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/
- kolor zależny od tego ile razy się nakłada, dla mocniejszego efektu 2 razy lub
LAZURĄ JEDNORAZOWĄ HS PLUS w kolorze 9262 Teak https://osmo.com.pl/produkt/lazura-jednorazowa-hs-plus/.
● Zabezpieczone OLEJEM OCHRONNYM UV/UV EXTRA firmy OSMO https://osmo.com.pl/produkt/olej-ochronny-uv-uv-extra/.
Również warto zaczerpnąć porady pobliskiego warsztatu stolarskiego lub firmy zajmującej się
wykonywaniem pergoli drewnianych. Na pewno posiadają większą wiedzę w tym temacie.

W ten sam sposób można wykończyć ozdobne jętki wychodzące poza mur budynku na
ścianach szczytowych.

Balustrada balkonowa:
● Ze względu na różnorodność wymiarów tego typu elementy zazwyczaj wykonuje się
na zamówienie – należy zlecić wykonanie zakładowi ślusarskiemu/ ślusarzowi;
● Proponowany materiał: profile aluminiowe;
● Model wzorcowy: 35. Balustrada balkonowa nowoczesna 35 https://www.balustrady-lublin.pl/.
● Kolorystyka: RAL 9005.
Kolor balustrady najlepiej dobierać do koloru dachu oraz koloru obróbek.

Parapety:
● Parapety aluminiowe, np. Parapet aluminiowy 9005 Tiger struktura https://railingplus.pl/parapet-aluminiowy-9005-tiger-struktura-gr15-mm-p-212.
html;
● Jako znacznie trwalsze rozwiązanie można zastosować parapety granitowe,
np. granit STELLAR NEGRO https://lukstone.pl/oferta/kolory-blatow-kamiennych-2-2/.
Kolor parapetów najlepiej dobierać do koloru dachu oraz koloru obróbek.

Wykończenie kominów:
● Producent: CEDRAL/ STRUKTONIT Płytka włóknocementowa, kolor:
Czarny https://www.dachyonline.pl/p565,struktonit-cedral-plytka-wloknocementowa-d
o-krycia-niemieckiego-obrobki-komina-i-deski-czolowej-20.html.

Podane materiały oraz producenci są proponowanymi (czasem
mogą się trochę różnić od rzeczywistego wyglądu), dlatego zaleca
się, aby Państwo zamówili próbki i sprawdzili, czy odpowiadają
Państwa oczekiwaniom.

