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HOUSE IN THE MOUNTAINS



W pobliżu Bielska-Białej powstał przestrzenny i przytulny dom mieszkalny. 
Zlokalizowany na szczycie łagodnie nachylonego zbocza w paśmie górskim 
Beskid Śląski, „House in the Mountains” wybudowany został w stylu 
nowoczesnej stodoły i zapewnia niesamowity widok na rozciągający się 
poniżej krajobraz gór i dolin.

Projekt ten jest dziełem polskich architektów, Jakuba Kowalczyka 
i Gosi Łapaj, którzy zainspirowali się elementarnym projektem domów 
wiejskich. Kropka Studio, firma z siedzibą w Krakowie, otrzymała zlecenie 
od prywatnego inwestora na zaprojektowanie unikalnego, dwupiętrowego 
domu rodzinnego z odrębnymi elementami, wśród których znalazł się 
„domek dla dzieci” wewnątrz samego domu. 

Ponieważ dom stoi na zboczu, z drogi widać tylko górne piętro. 
Nieruchomość jest podzielona nie tylko na górną i dolną kondygnację; jej 
przestrzeń wewnętrzna jest też przedzielona pionowo przez szklany łącznik, 
który oddziela sypialnie od salonu. W domu znalazło się kilka sypialni 
i łazienek, szeroka kuchnia z wyspą oraz część wypoczynkowa z kominkiem. 
Ogólnie, przestronność wnętrza udało się osiągnąć dzięki prostym planom 

PRZYTULNY DOM  
pięter, wysokim sufitom oraz ogromnym stałym oknom, które stanowią 
piękne obramowanie dla zewnętrznego górskiego widoku. 

Jakub i Gosia wybrali powlekaną organicznie stal GreenCoat®, by 
nadać temu projektowi wyjątkowy charakter. Ważną rolę w ich wyborze 
odegrał również zrównoważony charakter powlekanych organicznie stali  
GreenCoat®.

Architekci zdecydowali się na GreenCoat Crown BT w kolorze Slate Grey, 
by stworzyć piękny i wyróżniający się system na rąbek stojący dla dachu 
i elewacji. GreenCoat® oferuje również znakomitą trwałość w trudnych 
warunkach klimatycznych. Kolor Slate Grey dobrze kontrastuje zarówno ze 
śniegiem zimą, jak i z białym wnętrzem domu. 

GreenCoat® jest powszechnie znany w architekturze ze swojej wysokiej 
wydajności i zrównoważenia.  Większość produktów GreenCoat® zawiera 
bazującą na biotechnologii powłokę, w której zastosowano znaczną ilość 
szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast składników ropopochodnych. To 
opatentowane przez SSAB rozwiązanie znacznie zmniejsza zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.

HOUSE IN THE MOUNTAINS



SL ATE GREY, RR2H3/SS0534

SL ATE GREY, RR2H3/SS0534

Czym inspirowany jest ten projekt? 
Inspiracją był elementarny projekt 
wiejskich domów oraz otaczające 
to miejsce góry i doliny. Szukaliśmy 
prostego kształtu, który odzwierciedli 
podejście klienta do nowoczesnego 
sposobu życia.

Z jakimi wyzwaniami musieliście się 
zmierzyć, projektując House in the 
Mountains? 
Jednym z głównych wyzwań była  
integracja tak dużego domu z  
otoczeniem w taki sposób, by go nie 
zdominować. Z drogi widoczne jest tylko 
górne piętro w kolorze czarnym.

W jakim stopniu kwestie 
zrównoważonego rozwoju były ważne 
w projekcie i budowie House in the 
Mountains?
Zrównoważony rozwój to nie tylko 
materiały przyjazne dla środowiska 
czy energooszczędne rozwiązania - 
to również kwestia znalezienia bardzo 
trwałych, wydajnych i funkcjonalnych 
rozwiązań, które spełnią potrzeby 
klientów. House in the Mountains 
oferuje dobrą równowagę między 
kosztami budowy i utrzymania, 
również jeśli chodzi o oszczędność 
energii. 
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Stal GreenCoat Crown BT z SSAB została dostarczona dla tego projektu  

przez Ruukki Express Bielsko-Biała Polska, punkt sprzedaży należący  

do Ruukki Construction.

Dlaczego wybraliście powlekaną 
organicznie stal GreenCoat® dla 
dachu i elewacji? 
Szukaliśmy zrównoważonego 
i trwałego materiału, który wytrzyma 
trudności związane z surowym górskim 
klimatem, a przy tym stworzy piękny 
i ciekawy system na rąbek stojący dla 
dachu i elewacji. Wybrany produkt 
GreenCoat® wykorzystuje szwedzki 
olej rzepakowy w składzie powłoki 
zamiast związków ropopochodnych. 

Co sądzicie o tej zrównoważonej 
innowacji w odniesieniu do 
architektury? 
Wybór przyjaznych dla środowiska 
materiałów jest ważny na każdym 
etapie procesu budowlanego. Stal 
GreenCoat® jest bardzo estetyczna 
i stanowi wysokiej jakości innowacyjny 
i zrównoważony materiał. 

Dlaczego wybraliście kolor Slate Grey 
dla dachu i elewacji?
Kolor Slate Grey dobrze kontrastuje ze 
wszystkimi otaczającymi go barwami - 
pniami brzóz, zimowym śniegiem i 
białym wnętrzem domu.

House in the Mountains jest obecnie  
nominowany w:

2021 Finalist World Architecture Festival 
(WAF) Award

ZDJĘCIA HOUSE IN THE MOUNTAINS:
MACIE J LULKO, POL SK A COPYRIGHT: SSAB



Kolorowa stal dla bardziej ekologicznego otoczenia

GreenCoat® to marka SSAB obejmująca innowacyjne rozwiązania w zakresie stali powlekanych 
organicznie dla budownictwa i produkcji komponentów. Jako najbardziej ekologiczna oferta 
wysokiej jakości stali powlekanych organicznie przeznaczonych do zewnętrznych zastosowań 
budowlanych oraz jedno z czołowych rozwiązań dla całego budownictwa, GreenCoat® oferuje 
wiele korzyści, m.in.:

• Stal o wysokiej skandynawskiej jakości
• Gwarancję techniczną do 50 lat 
• Dużą trwałość koloru i wykończenia bez względu na pogodę 
• Przyjazne dla środowiska powłoki bazujące na biotechnologii (większość produktów  
 GreenCoat® wykorzystuje w powłoce znaczną ilość szwedzkiego oleju rzepakowego)
• Ogromny wybór 400 kolorów
• Łatwą formowalność - nawet w temperaturach poniżej 0 stopni dla niektórych produktów
• Małą masę

SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa  i jest pionierem w rozwoju 
zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki olej  
rzepakowy. To unikalne, objęte ochroną patentową rozwiązanie znacznie zmniejsza zagrożenie 
dla środowiska naturalnego i czyni powlekane organicznie stale GreenCoat® najbardziej ekolo-
giczną ofertą dla dachów, elewacji i systemów rynnowych.

SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje produkty 
i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób 
mocniejsze, lżejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. SSAB ma zakłady produkcyjne w 
Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników w ponad 50 państwach.

ssab.pl/GreenCoat

Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy 

firmy, która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.

Licencja Nordic Ecolabel  
Printed Matter Nr 341362

Obserwuj GreenCoat ® na

GreenCoat® jest dostępna w

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
Polska
 
T +48 502 447 001
greencoat.pl@ssab.com

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Szwecja
 

T +46 243 700 00
F +46 243 720 00
greencoat@ssab.com
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