Dom z cegieł - prawie same atuty.
W naszym kraju są to chyba wciąż najbardziej popularne i cenione domy. Składa się na to nie tylko
tradycja czy przyzwyczajenie, ale przede wszystkim fakt, iż cegła jest niemal doskonałym budulcem pod
wieloma względami. Nowoczesna technologia jej produkowania przyczynia się jeszcze bardziej do
wzmocnienia parametrów tego materiału budowlanego. Dlatego też wiele osób decyduje się na postawienie
swojego domu wykorzystując właśnie tradycyjną, aczkolwiek nowoczesną cegłę.

Rys.1. Dom z cegły. Budujesz.info

Atuty domów z cegły
Dom jest inwestycją na długo, a nawet bardzo długo. W budynkach wybudowanych przez dziadków
czy pradziadków mieszka dużo osób, a kolejne pokolenia jeszcze pomnożą ten bilans. Zobaczmy, jakie cechy
domów z cegły wpływają na taki stan rzeczy.
–
Trwałość – cegła jest materiałem niezwykle wytrzymałym na wiele szkodliwych czynników. Między
innymi na uszkodzenia mechaniczne, na ściskanie, wysokie i niskie temperatury oraz ich gwałtowne zmiany.
Dom wybudowany przez doświadczona ekipę może stać nawet ponad sto lat.

Rys.2. Dom tradycyjny. Budujesz.info

–
Kumulują ciepło i długo je utrzymują – ta właściwość cegieł jest również doskonale znana i ceniona.
Gromadzi w sobie ciepło lub zimno i długo je utrzymuje. Dlatego latem w takich domach panuje miły chłód,
a zimą przytulne i cenne ciepło.
Izolują akustycznie – jeśli ściany mają dobrze dobraną masę, bardzo dobrze chronią przed
dźwiękami z zewnątrz, a w drugą stronę dają poczucie, że z domu nie słychać jego mieszkańców.
-

Ognioodporność – odporność na ogień ścian z cegły ceramicznej dochodzi do 4 godzin, co jest

doskonałym wynikiem. Mogą one tak długo chronić mieszkańców przed niszczącą siłą ognia i podczas pożaru nie
wydzielają żadnych toksycznych substancji.
- Nie brudzi się – w elewacje z cegły nie wnika brud i kurz, więc wymaga ona niewielkiego nakładu, jeśli chodzi o
konserwacje. Ewentualne zabrudzenia są zmywane podczas deszczu.

–

Estetyka – odpowiedni projekt i właściwe jego wykonanie zawsze daje gwarancję pięknego domu z cegły.

Można tu wybierać pośród ciekawej kolorystyki i niebanalnych zestawień kolorów. Warto tu podkreślić, że cegły
nie zmieniają z czasem swojej barwy. Domy z cegieł są naprawdę piękne i to przez dziesięciolecia.

Rys.3. Dom z cegły. Budujesz.info
-

Przyjazne człowiekowi – glina, która jest głównym składnikiem cegły, jest surowcem naturalnym.

Wchodzi ona w reakcje jedynie z kwarcem i innymi minerałami, a to sprawia, że w domach wytwarza się
pozytywny dla człowieka mikroklimat. Domy z cegieł nie bez powodu więc uznawane są za zdrowe i bezpieczne.

Rys.4. Dom ekonomiczny z cegły. Budujesz.info

–
Ekonomiczne – choć podczas budowy w taki dom trzeba zainwestować więcej, niż w budynki z
innego materiału, to koszty zwrócą się podczas eksploatacji w postaci zaoszczędzonego ciepła,
długowieczności, rzadkich remontów.

Uniwersalność i wszechstronność cegły

Cegła pięknie wygląda w każdym stylu, tradycyjnym i nowoczesnym. Świetnie sprawdza się w domach
jednorodzinnych, jak i budynkach użyteczności publicznej czy fabrykach. Doskonale komponuje się z elementami
zewnętrznymi budynku, jak i wewnątrz. Zdolni architekci i projektanci wnętrz potrafią z niej wyczarować
przepiękne aranżacje.

Rys.5. Wizualizacja domu z wykorzystaniem cegły „Koral”. www.jarosty.pl

Jak widać domy z cegły mają bardzo dużo istotnych zalet. Od wieków nie przemija moda na budowanie z tego
doskonałego budulca. Dlatego wznosząc dom z ceglanej elewacji, ma się pewność, że jego wartość utrzyma się
przez wiele lat, a z czasem może nawet wzrośnie. Warto więc inwestować w taką nieruchomość. Mieszkanie w
niej jest komfortowe i daje poczucie prestiżu.
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