






Każdą inwestycję poprzedza planowanie, wybieranie najlepszych i najkorzystniej- 

szych dla inwestora opcji. To od tych decyzji zależy zarówno przebieg realizacji obiektu, 

jak i komfort jego późniejszego użytkowania. Jesteśmy przyzwyczajeni do wprowa- 

dzania zmian podczas budowy, etap projektowy przeciąga się znacznie poza pracę 

architekta, co często odbija się niekorzystnie na funkcjonalności budynków. “ Lepiej 

użyć gumki na papierze niż młota na placu budowy” te słowa wybitnego architekta 

Franka Lloyda Wrighta powinny być drogowskazem każdego architekta i inwestora, 

bo na wskroś przemyślany projekt to taki, który nie wymaga korekt na placu budowy, 

który jest dopasowany do swojego użytkownika i razem z nim tworzy spójną całość. 

Dział Idea House w firmie ZPB Kaczmarek tworzy własne biuro projektowe które 

będzie miało za zadanie dopasowanie Państwa  projektu do wymogów prefabrykacji, 

ale też przeanalizowanie jego funkcjonalności i zastosowania możliwych rozwiązań 

w pełni wykorzystujących możliwości prefabrykacji pod szyldem Idea House. 

DOBRY PROJEKT TO PODSTAWA









Funkcje:
• szalunek tracony dla konstrukcji ścian
• ściany konstrukcyjne nośne 
• ściany działowe nienośne 
• ściany dla budownictwa przemysłowego, publicznego, 

mieszkaniowego

Cechy:
• pełna indywidualizacja projektu
• wysoka akumulacyjność cieplna 
• możliwość pozostawienia naturalnie wyglądającej, 

idealnie gładkiej ściany, bez konieczności tynkowania, 
malowania

• możliwość zastosowania ocieplenia między ścianami, 
jak i w tradycyjnej formie, na ścianie zewnętrznej

• możliwość zamieszczenia na etapie produkcji  
przepustów pod instalacje elektryczne, elementów 
instalacji grzewczej i hydraulicznej

• możliwość zastosowania podczas produkcji form 
nadających powierzchni ściany wyjątkową fakturę

• możliwość wykonania otworów okiennych  
i drzwiowych na etapie produkcji

• po montażu i zalaniu betonem, poszczególne  
prefabrykaty tworzą niemal monolityczną  
konstrukcję ściany

• maksymalne wymiary ściany 12 x 3,50m
• maksymalna grubość ściany – 40 cm

Funkcje:
• Stropy w budownictwie mieszkaniowym, publicznym, 

przemysłowym

Cechy:
• Wyjątkowo gładka powierzchnia stropu  

niewymagająca wykończenia tynkiem / gładzią.
• Możliwość montażu na etapie produkcji przepustów  

dla instalacji elektrycznej, elementów instalacji  
grzewczej i hydraulicznej

• Możliwość produkcyjna stropów o szerokości do 3,00 m.

Ściana Podwójna Idea House

Strop Filigran Idea House












