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Zbudujemy dom 
który pokochasz!

Zastanawiasz się nad budową własnego domu? 
Obawiasz się jednak, czy poradzisz sobie z prowadzeniem 
budowy i załatwieniem wszelkich formalności? Dobrze 
trafiłeś! Powierz budowę nam i patrz, jak Twoje marzenia 
stają się rzeczywistością!

Działamy w obrębie województwa śląskiego. 
Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie darmo-
wą wycenę wybranego projektu. 

Dlaczego
my?

Specjalizujemy się w budowie nowoczesnych                    
i ekonomicznych domów z keramzytu i Poro-
thermu Dryfix - wykonamy każdy wybrany przez 
Ciebie projekt.

Na swoim koncie mamy wielu za-
dowolonych klientów, sprawdź 
nas!

Stosujemy wysokiej jakości mate-
riały znanych i sprawdzonych pro-
ducentów.

Zapewniamy gwarancję mate-
riałów i wykonanych przez nas 
prac.

Jesteśmy elastyczni i nie pod-
chodzimy do Klienta szablono-
wo, jak większość firm.

Pracownicy SOLIDY nieprzypad-
kowo są częścią firmy - swoją 
wiedzę i wieloletnie doświadcze-
nie wykorzystują przy budowie 
Twojego domu.

Działamy kompleksowo, wraz                 
z załatwianiem wszelkich formal-
ności, co pozwala naszym Klien-
tom prowadzić dotychczasowy 
tryb życia.

O firmie



Nowoczesny 
dom dla pokoleń
Keramzyt to lekkie kruszywo budowlane wypalane                    
w temperaturze ok. 1 200ºC z wysokiej jakości pęcznie-
jących glin. Połączony z niewielką ilością cementu, piasku                
i zbrojenia tworzy wielkoformatowe płyty ścienne. Użycie 
wyłącznie naturalnych składników sprawia, iż mikrokli-
mat w domach z keramzytu jest zdecydowanie korzyst-
niejszy dla swoich mieszkańców.

Największe zalety budowy 
domu w technologii 
keramzytowej to:

Krótki czas realizacji – dom o powierzchni ok. 120 m2 
może powstać już w 4 miesiące.

Większy metraż domu – ściany z keramzytu mają gru-
bość jedynie 15 cm. To o 10 cm mniej niż w tradycyjnej 
technologii przy zachowaniu tych samych parame-
trów. W domu o metrażu około 120 m2 zyskamy do-
datkowo powierzchnię aż 10 m2.

Idealny dom 
dla Twojej rodziny

Technologia 
Keramzytowa 

Technologia 
Porotherm 

Porotherm Dryfix  to pustaki o idealnie gładkich, spe-
cjalnie szlifowanych powierzchniach. Do ich połączenia 
stosuje się zamiast tradycyjnej murarskiej zaprawy, spe-
cjalistyczną piankę montażową. Nakłada się ją na warstwę 
pustaków za pomocą pistoletu – co znaczenie przyspiesza 
realizację prac i pozwala zminimalizować występowanie 
mostków cieplnych.  

Największe zalety technologii Porotherm Dryfix:

Możliwość realizowania indywidualnych projektów – 
Twój dom może być dokładnie taki, o jakim marzysz. 

Pozwala na minimalizację procesów mokrych – ścian 
nie trzeba tynkować, są gotowe na położenie gładzi.

Szybszy i łatwiejszy montaż instalacji elektrycznej – 
już na etapie produkcji w ściany wbudowane zostają 
peszle i puszki instalacyjne. 

Doskonała termoizolacja – cechą charakterystyczną 
ścian z keramzytu w połączeniu z odpowiednią izola-
cją termiczną jest bardzo dobra ochrona przed nagły-
mi zmianami temperatur.

Wysoka izolacja akustyczna – zwarta struktura                        
keramzytu doskonale tłumi wszelkie dźwięki.

Keramzyt, dzięki wysokiej paroprzepuszczalności 
zapobiega nadmiernemu rozwojowi pleśni i grzybów.

Maksymalna izolacja cieplna – wyeliminowanie most-
ków termicznych na łączeniach pozwala zminimalizo-
wać straty ciepła. 

Estetyka wykonania – nakładanie zaprawy w piance 
jest o wiele bardziej precyzyjne, dzięki czemu ściany 
wyglądają znacznie bardziej estetycznie. 

Czyste murowanie – gotowa spoina nakładana jest ze 
specjalnego pistoletu,  dzięki czemu łatwiej utrzymać 
porządek podczas prac. 

Wydłużenie sezonu budowlanego – technologia ta 
pozwala na prowadzenie prac nawet do temperatury 
-5ᵒC. Nie trzeba zatem czekać kilku miesięcy, aby pro-
wadzić kolejne etapy.

Wysoka wytrzymałość – mur wykonany na zaprawie 
Porotherm Dryfix błyskawicznie uzyskuje deklarowa-
ne parametry wytrzymałościowe, już po kilku godzi-
nach może być obciążany.
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