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Technologia stawiania budynków szkie-
letowych – kanadyjskich – polega na wyla-
niu p³yty fundamentowej betonowej, pod 
któr¹ uk³adana jest podstawowa instala-
cja wodno-kanalizacyjna i  wentylacyjna. 
Nastêpnym etapem jest monta¿ konstruk-
cji z pojedynczych elementów (belki, kro-
kwie, kantówki), co znacznie skraca czas 
budowy stanu surowego obiektu.

Podstawê œcian jest szkielet noœny, któ-
ry obudowuje siê z zewn¹trz i wewn¹trz. 
Budowa konstrukcji sprowadza siê do 
monta¿u elementów, co znacznie skraca 
czas realizacji. Ocieplenie wprowadzane 
jest w œrodek œciany. Tam te¿ rozprowadza-
ne s¹ instalacje – elektryczna, hydrauliczna, 
tv, telefoniczna i centralnego odkurzania – 
dostosowane do wymagañ budownictwa 
szkieletowego.

Budowa mo¿e odbywaæ siê równie¿ 
w zimie, poniewa¿ warunki pogodowe nie 
wp³ywaj¹ na jakoœæ, ani szybkoœæ monta-
¿u. Od œrodka œciany wykañcza siê prze-
wa¿nie p³ytami gipsowo-kartonowymi 
lub boazeri¹ drewnian¹. Z zewn¹trz, dom 
mo¿e byæ wykoñczony tynkiem mineral-
nym z  dodatkowym dociepleniem styro-
pianem b¹dź we³n¹ mineraln¹, szalówk¹ 
lub boazeri¹ kompozytow¹, uznawan¹ 
obecnie za najbardziej trendy do stosowa-
nia przy k³adzeniu elewacji. Dodatkowo 
konstrukcjê usztywnia od zewn¹trz p³yta 
drewnia – OSB.

W ostatnich latach dopracowano tech-
nologie profi li produkowanych metod¹ 
pultruzji, które zast¹pi³y belki drewniane 
i stalowe. Nowy produkt ³¹czy w³aœciwoœci 
obu materia³ów.

Pultruzja jest procesem produkcji pro-
fi li, z u¿yciem ¿ywic i w³ókna szklanego. 
W zale¿noœæ od wymagañ, mo¿na kszta³-
towaæ w³aœciwoœci mechaniczne profi lu 
dobieraj¹c odpowiednie maty, w³ókna 
oraz ¿ywice. Jego produkcja polega na 
przepuszczeniu maty i w³ókien przez wan-
nê z ¿ywic¹, a nastêpnie przez formê, gdzie 
nastêpuje proces utwardzania profi lu.

Utwardzony profi l jest wyci¹gany przez 
odci¹gi hydrauliczne (przy niektórych pro-
fi lach wymagaj¹cy si³y odci¹gu ponad 20 
ton). Nastêpnie profi l jest ciêty pi³¹ dia-
mentow¹, a py³ odsysany specjalnymi wy-
ci¹gami. Wydajnoœæ produkcyjna jest uza-
le¿niona od skomplikowania profi lu, gru-
boœci œcianek, u¿ytych utwardzaczy oraz 
d³ugoœci i typu wykonanego narzêdzia.

Najpopularniejszym w³óknem u¿ywa-
nym do produkcji profi li jest w³ókno szkla-
ne, ze w wzglêdu na niskie koszt zakupu 
oraz bardzo dobre w³aœciwoœci. Innymi 
w³óknami, stosowanymi do pozyskiwania 
profi li metod¹ pultruzji, s¹ w³ókna bazal-

towe, wêglowe, aramidowe, a w ostatnim 
czasie tak¿e w³ókna naturalne: lniane i ko-
nopne. Nape³nienie w³óknem mo¿e stano-
wiæ do 80 proc. wype³nienia profi lu. Naj-
czêœciej w tym procesie u¿ywane s¹ ¿ywice 
poliestrowe, choæ mo¿na te¿ spotkaæ pro-
fi le na bazie epoksydu, fenolu, a ostatnio 
tak¿e poliuretanu. Równie¿ maty u¿ywane 
w procesie pultruzji mog¹ mieæ ró¿ny splot 
oraz gruboœæ.

letowych PULFIBERTECH. System gwarantu-
je elementy niezbêdne do budowy domów 
jednorodzinnych, hal przemys³owych, mo-
teli, hoteli, przedszkoli, domów seniora, 
ca³orocznych domków letniskowych, stacji 
benzynowych oraz innych obiektów u¿y-
tecznoœci publicznej.

ZALETY DOMÓW SZKIELETOWYCH: 
- krótki czas budowy: realizacja domu 

o powierzchni u¿ytkowej ok.120 m² trwa 
3-4 miesi¹ce i jest nawet do 30 proc. tañ-
sza ni¿ w technologii murowanej;

• Przygotowanie fundamentów lub p³yty 
fundamentowej (wskazane jest wykonanie 

tej fazy przy dodatnich warunkach 
pogodowych)

Wykonanie inwentaryzacji profi li 
pultruzyjnych wed³ug planu 
architektonicznego budynku

Przygotowanie kompletu profi li wed³ug 
planu budynku w fabryce

Transport zapakowanych i oznakowanych 
profi li na teren budowy (profi le s¹ dociête 

na wymiar zgodny z inwentaryzacja, 
eliminuj¹c straty czasu na budowie)

Wykonanie docieplenia wewnêtrznego 
(we³na mineralna, pianka PU)

Wykonanie instalacji w œcianach i stropach 
budynku (elektryczna, hydrauliczna, 

centralne odkurzanie, telefon, tv, 
wentylacja, klimatyzacja)

Wykonanie pokrycia 
œcian zewnêtrznych i dachu 

(przy wykorzystaniu materia³ów 
para-przepuszczalnych, p³yt OSB)

Monta¿ budynku

Wykonanie pokrycia œcian od wewn¹trz 
i sufi tów (p³yta kartonowo-gipsowa)

Wykonanie elewacji 
(docieplenie styropianem,

we³n¹ z tynkami zewnêtrznymi 
lub elewacja boazeryjnaz kompozytu)

Stan surowy zamkniêty (bez powierzchni 
pod³óg, glazury, terakoty)

letowych PULFIBERTECH System gwarantu-

System profili pultruzyjnych 
do budowy w technologii szkieletowej

tynkowania, które wymagaj¹ dodatnich 
temperatur;

- ³atwa rozbudowa i przebudowa œcian 
wewnêtrznych ju¿ istniej¹cego budynku: 
je¿eli planujemy najpierw wybudowaæ 
ma³y budynek, a  potem go rozbudowy-
waæ to idealny system; bez wiêkszych pro-
blemów mo¿na te¿ w domu szkieletowym 
wymieniæ instalacje na nowoczeœniejsze;

- doskonale nadaje siê do zastosowania 
przy odnowie domów dotkniêtych powo-
dzi¹: budynek oczyszczany jest z wszyst-
kich elementów zalanych, zostawia siê 
tylko konstrukcjê, a  nastêpnie uzupe³nia 
te miejsca now¹ izolacja wewnêtrzn¹ i ze-
wnêtrzn¹, p³yt¹ karton-gips i now¹ elewa-
cj¹;

- ma³a gruboœæ œcian zewnêtrznych, 
dom idealny na ma³e dzia³ki: dziêki czemu 
budynki szkieletowe przy takich samych 
wymiarach zewnêtrznych, maj¹ wiêksz¹ 
powierzchniê u¿ytkow¹ ni¿ murowane. 
Szkieletowy dom o powierzchni ca³kowitej 
ok. 120 m² jest od takiego samego mu-
rowanego wiêkszy w œrodku o 10-12 m², 
co przy aktualnych cenach daje znaczne 
oszczêdnoœci;

- trwa³oœæ budynków: aktualne badania 
wykazuj¹, ¿e zastosowanie odpowiednich 
materia³ów oraz fachowe wykonawstwo 
gwarantuj¹ d³ugowiecznoœæ budynków 
szkieletowych nawet do 100 lat;

- niezwyk³¹ zalet¹ technologiczn¹ jest 
niewielki ciê¿ar konstrukcji budynku, przez 
co ogranicza koszt fundamentów, oraz 
idealnie sprawdza siê w trudnych warun-
kach gruntowych i hydrologicznych np. na 
terenach szkód górniczych;

- zdrowy mikroklimat wewn¹trz domu: 
brak zawilgoceñ i grzybów, œciany domu 
szkieletowego dziêki zastosowanej tech-
nologii i materia³om ca³y czas „oddycha-
j¹”. W przeciwieñstwie do domów muro-
wanych, które szczelnie ob³o¿one styro-
pianem i  z minimaln¹ wentylacj¹, ju¿ po 
dwóch, trzech latach s¹ zagrzybione, dom 
kanadyjski jest pozbawiony zapachu „che-
mii” – mo¿na w nim zamieszkaæ od razu po 
zakoñczeniu budowy.

 
to system budowy obiektu mieszkalnego 
lub komercyjnego, w  maksymalnie krót-
kim czasie, eliminuj¹cy wiêkszoœæ nega-
tywnych cech budowy metodami tradycyj-
n¹ i „kanadyjsk¹”.

 
generuje oszczêdnoœci na etapie budowy 
i  w  trakcie ewentualnych remontów. To 
idealne rozwi¹zanie dla nowoczesnych bu-
downiczych.

Zapraszamy do wspó³pracy!Ogólne zasady budowy obiektów w technologii szkieletowej  s¹ podobne do tych stosowanych 
w technologii szkieletowej drewnianej. Poni¿ej schemat budowy
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Do profi li estetycznych mo¿na tak¿e 
u¿yæ mat wykoñczeniowych. Rodzaj do-
datków utwardzaj¹cych dobierany jest 
w zale¿noœci od typu ¿ywicy i czasu utwar-
dzenia. Profi le mo¿na zabarwiæ na do-
wolnie wybrany kolor oraz u¿ywaj¹c od-
powiednich œrodków, nadaæ im charakter 
materia³ów niepalnych.

Najwiêksz¹ zalet¹ kompozytów produ-
kowanych metod¹ pultruzji jest mo¿liwoœæ 
dowolnego kszta³towania w³aœciwoœci 
profi lu za spraw¹ doboru komponentów.

Bazuj¹c na doskona³ych w³aœciwo-
œciach wytrzyma³oœciowych profi li wyko-
nanych metod¹ pultruzji, fi rma MINBUD 
zajê³a siê ich produkcj¹ na skalê przemy-
s³ow¹ ju¿ w roku 2008.

Trzy lata później, w 2011 roku, powsta³ 
szczegó³owo opracowany system profi li 
pultruzyjnych do budowy budynków szkie-

- bardzo dobra ochrona cieplna budyn-
ku: trudna do uzyskania podobnym kosz-
tem w  innych technologiach (œciany to 
praktycznie sama izolacja cieplna – we³na, 
u³o¿ona wewn¹trz œcian budynku miêdzy 
elementami konstrukcyjnymi), brak tzw. 
mostków termicznych, które w  technolo-
giach murowanych, s¹ prawie niemo¿liwe 
do wyeliminowania;

- ma³y ciê¿ar domu: znacznie tañszy 
i mniej pracoch³onny fundament.

- technologia tzw. „sucha”: budowa 
konstrukcji domu sprowadza siê do mon-
ta¿u elementów ³¹czonych wkrêtami i me-
talowymi ³¹cznikami; zbêdne s¹ przerwy 
technologiczne, co znacznie skraca czas 
budowy;

- realizacja mo¿e odbywaæ siê w okre-
sie zimowym: oprócz wykonania funda-
mentów budynek nie wymaga ¿adnych 
prac mokrych – betonowania, murowania, 

Do zalet profi li pultruzyjnych  zaliczyæ nale¿y 

przede wszystkim:
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