
Echo Dnia o nas:  

W Wierzbicy działa nowa firma Domy.Expert. 

Produkuje gotowe elementy domów i składa je 

na budowie 

 
W Wierzbicy działa firma Domy.Expert. Nowoczesny zakład znajduje się w Wierzbicy przy drodze 

wojewódzkiej numer 727 (w kierunku Jastrzębia i Szydłowca). Firma ma propozycję dla osób, które 

mają w planach budowę władnego domu i chcieliby to zrobić szybko i bezproblemowo. Co ciekawe, 

elementy domu są produkowane w fabryce, a potem składane na budowie. 

Domy.Expert mogą zapewnić komfort budowania bez stresu ponieważ elementy domu są 

produkowane w fabryce, a na budowie w ciągu kilku dni składane na przygotowanych 

wcześniej przez firmę fundamentach. Dodatkowo mogą przeprowadzić inwestora przez cały 

proces budowy - od procedury uzyskania pozwolenia na budowę aż po wybudowanie domu w 

stanie deweloperskim zamkniętym. 

Firma produkuje domy w systemie prefabrykacji w konstrukcji opartej na drewnie. - 

Prefabrykacja polega na przygotowaniu w fabryce gotowych elementów domu - ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, dachu, które następnie są montowane na 

przygotowanej wcześniej przez pracowników płycie fundamentowej- mówi Marta Kłosińska- 

dyrektor w firmie Domy.Expert w Wierzbicy. W ścianach i płycie fundamentowej 

rozprowadzone są instalacje. Inwestor dostaje gotowy budynek, czyli z elewacją wykonaną 

zgodnie z życzeniem klienta, oknami, drzwiami zewnętrznymi, pokryty blachą, gontem lub 



dachówką, orynnowany. Do klienta należy wykończenie domu w środku oraz podłączenie 

mediów. 

Domy, w zależności od wybranej przez klienta technologii spośród oferowanych przez 

przedsiębiorstwo spełniają obecne wymogi Unii Europejskiej w zakresie norm przenikalności 

cieplnej lub znacząco je przewyższają. Najlepsza technologia opracowana przez firmę 

przekracza wymóg normy przenikalności cieplnej prawie o połowę.  

Najwyższej jakości technologia prefabrykacji oraz budowy ścian nazwana przez 

Domy.Expert 4E. To oznacza, że po pierwsze są energooszczędne, ponieważ dzięki 

zastosowaniu wełny mineralnej w trzech warstwach konstrukcji ściany, ograniczone zostaje 

powstawanie mostków cieplnych, dzięki czemu uzyskuje się doskonały współczynnik 

przenikalności ciepła. 

Domy są również ekologiczne. - Drewno, jako naturalny surowiec, gwarantuje korzystny 

mikroklimat domu i optymalną wilgotność, a jest to możliwe dzięki zdolności drewna do 

samoregulacji wilgotności. W okresie letnim w domu wykonanym z naszej technologii, 

odczuwalny jest przyjemny chłód, w zimę ogrzane wnętrze domu nie traci swojego ciepła tak 

szybko jak w domach murowanych - tłumaczy Marta Kłosińska.  

Kolejna cecha domów to ekonomiczność, bo zastosowane technologie zapewniają dobrą 

izolację termiczną, dzięki czemu późniejsze, miesięczne koszty utrzymania są niewielkie. 

Proces prefabrykacji powoduje, że montaż domu na placu budowy trwa zaledwie kilka dni, 

domy są więc również ekspresowe.  

Według firmy dom zbudowany w technologii prefabrykacji proponowanej przez firmę jest 

tańszy od domu w technologii murowanej. Firma buduje domy według własnych projektów, 

ale również według projektów dostarczonych przez klienta. Czas budowy od chwili uzyskania 

przez klienta pozwolenia na budowę to obecnie około czterech miesięcy. Po takim, mniej 

więcej, czasie klient otrzymuje budynek, który wymaga jedynie wykończenia wewnątrz i 

podpięcia mediów.  

 

  



  

 

  


