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TAKI DOM TRUDNO BYŁOBY ZNALEŹĆ W KATALOGU. NIE DOŚĆ,
ŻE ORYGINALNY Z ZEWNĄTRZ, MA RÓWNIEŻ NIETYPOWO
ZAPROJEKTOWANE WNĘTRZA. A WSZYSTKO DOKŁADNIE TAK, 
JAK CHCIELI JEGO PRZYSZLI WŁAŚCICIELE. 
BUDYNEK, CHOĆ SKROMNY I NIEWYSOKI, BĘDZIE SIĘ WYRÓŻNIAŁ
NA TLE TRADYCYJNEJ ZABUDOWY.

Z CIEMNĄ
ELEWACJĄ  

Powierzchnia  
użytkowa: 173,5 m2+42 m2

Powierzchnia 
zabudowy: 250 m2

Wymiary działki: 26×100 m

Autor: arch. Marcin Rubik

Kontakt: tel. 605 265 521;
mr@marcinrubik.pl

Średni koszt projektu
indywidualnego w pracowni  

18 tys. zł

DZIAŁKA

Dom ma nie ty po wy pro gram fun kcjo nal -

ny, po nie waż zo stał za pro jek to wa ny nie

dla ro dzi ny, ale dla dwóch chcą cych

wspól nie miesz kać ko biet. 

Po trze bo wa ły one dla sie bie miej sca

o mi ni mal nej po wierz chni, za to urzą dzo -

ne go tak, by każ da z nich mia ła po czu cie

by cia „na swo im”. Rów no cześ nie nie

chcia ły dzie lić do mu na dwie nie za leż ne

po łów ki; za le ża ło im na za cho wa niu tra -

dy cyj ne go ukła du wnę trza ze wspól ną,

sprzy ja ją cą in te gra cji czę ścią dzien ną.

Dział ka znaj du je się na ubo czu nie wiel -

kie go mia ste czka na po je zie rzu brod nic -

kim. Ma wy mia ry: 26 × 100 m, a więc jest

bar dzo dłu ga. 

Dro ga na par ce lę bie gnie przez nie wiel -

ką do li nę, z pół noc no-wschod niej gra ni cy

dział ki. Nie o po dal, na na sy pie, wzdłuż po -

łud nio wo-wschod niej stro ny znaj du je się

rzad ko wy ko rzy sty wa na li nia ko le jo wa. 

W po ło wie dłu go ści par ce li jest wznie -

sie nie. Róż ni ca wy so ko ści po mię dzy dro gą

a naj wyż szym pun ktem dział ki wy no si

oko ło 3 m. 

Ze szczy tu wznie sie nia, w kie run ku

po łud nio wo-za chod nim wi dać las oraz

ma łe je zio ro. Wię kszość bu dyn ków w

oko li cy stoi  tuż przy fron to wych kra wę -

dziach dzia łek. Aby za pew nić do mow ni -

kom da le kie wi do ki na pięk ny kra jo braz

po je zie rza i na przy cią ga ją cy uwa gę,

bardzo atrakcyjny wy so ki, ka mien ny na -

syp li nii ko le jo wej wraz z wi docz nym

w od da li ce gla nym wia duk tem, trze ba

by ło uzy skać zgo dę na wznie sie nie do mu

w głę bi dział ki, na szczy cie wznie sie nia.

Szczę śli wie wszyst ko się uda ło. 
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Ukończył Wydział Architektury

Politechniki Warszawskiej

w 1995 roku. Po 10-letniej praktyce

na etacie architekta w dużym

koncernie budowlanym,

od 2006 roku prowadzi własne

biuro projektowe.

„Ko cham do my par te ro we. Uwa -

żam, że są naj wy god niej sze dla

miesz kań ców imo gą być pięk ne

pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym.

Dom par te ro wy moż na tak za pro jek -

to wać, że bę dzie dy skret nie ukry ty

w oto cze niu, le sie lub ogro dzie i dzię -

ki te mu nie za kłó ci uro dy kra jo bra zu.

Lo ka li za cja wszyst kich po miesz czeń

na jed nym po zio mie poz wa la stwo -

rzyć cie ka we wnę trza, któ rych

świet nym uzu peł nie niem są ta ra sy

łą czą ce bu dy nek z oto cze niem. 

Je śli oko li ca nie jest spe cjal nie

atrak cyj na, moż na za pro jek to wać

dom par te ro wy o bar dziej zam knię -

tej for mie – z atrium, poz wa la ją -

cym pre cy zyj nie za pla no wać wi do -

ki  z ka żde go miejsca”.

TEKSTMARCIN RUBIK

zmniejszyć foto



PROJEKT NA ZAMÓWIENIE

ZA ŁO ŻE NIA PROJEKTOWE WYGLĄD BUDYNKU

�4 Elewacja południowo-zachodnia

�2 Elewacja południowo-wschodnia

�5 Elewacja północno-wschodnia

�3 Elewacja północno-zachodnia
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In we stor ki przy szły do architekta
ze zdję ciem wcześniej przez
niego zaprojektowanego par te ro -
wego, moc no prze szklo nego bu -
dy nku, z ele wa cja mi o nie ty po -
wej, ciem nej ko lo ry sty ce.
Poprosiły o przygotowanie dla
nich domu w po dob nym sty lu.
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�1 Budynek, który stanowił inspirację dla projektu

Po za ciem nym ko lo rem ele wa cji, du ży

wpływ na cha rak ter bu dyn ku wy wie ra

sze ro kie, po nad dwu me tro we za da sze nie

ta ra su, za pro jek to wa ne na ca łą sze ro kość

do mu. Pod pie ra ją ca je ścia na z be to nu,

sta no wi jed no cześ nie do dat ko wą osło nę

miej sca do wy po czyn ku.

W ścia nach ze wnętrz nych umiesz czo -

no ka se ty z la kie ro wa nej sta li prze zna czo -

ne do prze cho wy wa nia ko min ko we go

opa łu. Dzię ki te mu ele wa cja „ży je” i zmie -

nia się w za leż no ści od po ry ro ku, a tak że

ilo ści i ga tun ku  zgro ma dzo ne go drew na.

Na wy gląd do mu ma też wpływ ory gi -

nal nie za pro jek to wa na stre fa wej ścia –

z nie du żym pla cy kiem i bra mą ga ra żo wą

usytuowaną pro sto pa dle do drzwi wej -

ścio wych ulo ko wa nych w na roż ni ku.

In spi ra cją dla architekta był je den z je go

po przed nich pro jek tów, któ ry bar dzo po -

do bał się in we stor kom. Chcia ły mieć po -

dob ny dom – pro sty i no wo czes ny, z ory -

gi nal ny mi ele wa cja mi, któ re spra wia ją, że

bu dy nek z ze wnątrz wy da je się znacz nie

mniej szy i skrom niej szy, niż po rów ny wal -

nej wiel ko ści do my, utrzy ma ne w tra dy -

cyj nej ko lo ry sty ce. 

O for mie i ukła dzie do mu za de cy do -

wa ła orien ta cja dział ki, jej ukształ to wa -

nie oraz wy ma ga nia przy szłych wła ści -

cie lek do ty czą ce fun kcji po szcze gól nych

wnętrz. 

Aby po zba wić bra mę ga ra żo wą do mi -

nu ją cej ro li na ele wa cji fron to wej, wej ście

do bu dyn ku zo sta ło osło nię te pod cie niem

obej mu ją cym rów nież wjazd do ga ra żu. 
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WNĘTRZA I ICH FUNKCJE
Jed ną za let par te ro wych do mów jest swo bo da łą cze nia wnętrz. Fun kcje po miesz czeń na jed nym po zio mie moż na zmie niać zgod nie

z po trze bą chwi li, a jed no cześ nie wca le nie jest trud no za pew nić w domu wy ra zi sty po dział na część wspól ną i prywatną.

CZĘŚĆ WSPÓL NA� Skła da się otwar te go po ko ju dzien ne go ze
sto łem ja dal nym oraz znaj du ją cej się tuż obok kuch ni z pod ręcz -

ną spi żar nią. 

Przed łu że niem stre fy wy po czyn ko wej jest sze ro ki, za da szo ny

ta ras, z któ re go po dob nie jak przez sze ro kie prze szkle nia, moż na

po dzi wiać po ło żo ne po ni żej je zio ro i znaj du ją cy się w od da li las. 

Du że ku chen ne ok no da je z ko lei moż li wość ob ser wo wa nia

stre fy wej ścia z drew nia nym po de stem oraz pną cej się po wznie -

sie niu ścieżki, pro wa dzą cej do do mu. 

Do wspól nej stre fy bu dyn ku na le ży tak że przy le ga ją cy do po -

ko ju dzien ne go ga bi net. Z nie go rów nież jest wyjście na ta ras

skąd można podziwiać okoliczne widoki. 

Hol wej ścio wy zo stał uzu peł nio ny wy god ną gar de ro bą sta no -

wią ca za ra zem ro dzaj ślu zy łą czą cej dom z ga ra żem. Przy ga ra żu

prze wi dzia no też po miesz cze nie na sprzęt ogrod ni czy. 

CZĘŚĆ PRY WAT NA� Po ko je pry wat ne za pla no wa no od po łud -
nio wo-za chod niej stro ny do mu. Moż na do nich dotrzeć bez poś -

red nio z ho lu al bo przez ga bi net. Ten osta t ni zo stał za pro jek to wa -

ny tak, by sta no wił za rów no po sze rze nie czę ści pry wat nej 

(np. przed snem moż na tu przej rzeć po cztę czy po czy tać), jak 

i dzien nej (ja ko uzu peł nie nie sa lo nu i ja dal ni).  Umiesz czo ny

na gra ni cy dwóch naj waż niej szych stref fun kcjo nal nych, sta no wi

bu fo r mię dzy ni mi i pełni za ra zem funkcję łącz ni ka. 

W do mu są dwie sy pial nie. In we stor ki ma ją od mien ne cha rak -

te ry i nie co in ny tryb ży cia. Dla te go ich po ko je są prze dzie lo ne

po miesz cze niem ła zien ki i ma ją ok na wy cho dzą ce na dwie róż ne

stro ny świa ta. Sy pial nia z ok na mi skie ro wa ny mi na po łud nio wy-

wschód jest dla oso by wsta ją cej wcześ nie, ta z ok na mi na po łud -

nio wy za chód – dla lu bią cej dłu żej po spać. W pry wat nej czę ści

do mu prze wi dzia no też miej sce na sa u nę oraz si łow nię.

PLAN DOMU 

1� RZUT PARTERU

R
YS
.: 
M
A
R
C
IN
 R
U
B
IK

korytarz 11,5 m2

sypialnia
12,5 m2

łazienka
10,5 m2

sypialnia
12 m2

gabinet
14,5 m2

pokój dzienny 44 m2

siłownia 
17,5 m2

kuchnia 11 m2

hol 11 m2

taras

spiżarnia 
4 m2

w.c..
3 m2

garaż 35 m2

podcień
wejściowy

garderoba 9m2

schowek 
7 m2

sauna 
8m2

pralnia 
5 m2


