
WSTĘP 

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy posiadającego wiedzę 
ogólnobudowlanąna poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego. 

Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale architektoniczno-
budowlane mają bardzo duży wpływ na ostateczny wyraz architektoniczny 
budynków. Jej mottem przewodnim jest krótka sentencja Ludwiga Mies van der 
Rohe-„God isin the details". 

Przedstawione w książce detale architektoniczno-budowlane, tak jak wszystkie 
opracowania projektowe, są rozwiązaniami autorskimi. 
W polskim prawie budowlanym nie ma obowiązujących standardów rozwiązań, 
a wybór prezentowanych rozwiązań należy rozumieć jako rekomendację dla 
danego rozwiązania. 
• Prezentowane rozwiązania są owocem studiów i krytycznej analizy nad 

dziesiątkami rozwiązań projektowych oraz doświadczenia wynikającego 
z długoletniej współpracy autora z wieloma koncernami budowlanymi 
działającymi na polskim rynku budowlanym. 

• Prezentowane rozwiązania uwzględniają wszystkie najważniejsze postulaty 
zawarte w wielotomowym opracowaniu „Słabe miejsca w budynkach", 
będącym analizą wad i usterek rozwiązań projektowych w istniejących 
budynkach. 

• Rozwiązania prezentowane w książce uwzględniają wytyczne zawarte 
w Deutsche Industrial Norm (DIN), obowiązujące na terenie Niemiec, gdzie 
rzemiosło budowlane znajduje się na najwyższym światowym poziomie. 

Wybór przedstawionych w książce detali architektoniczno-budowlanych 
opracowany został dla zapewnienia możliwie najlepszego komfortu i bez-
pieczeństwa użytkowania oraz ochrony budynku przed czynnikami zewnętrznymi. 

Rysunki detali przejrzyście ilustrują, jak wybór konkretnego rozwiązania 
architektoniczno-budowlanego determinuje kolejne rozwiązania projektowe 
i wpływa na wyraz architektoniczny całego budynku. Tłumaczy to ograniczenia 
w dowolności wyboru kształtu i formy architektonicznej opracowywanych detali. 

Książka "DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW" służyć może jako 
wyznacznik standardów projektowych dla pracowni projektowych i praktykujących 
architektów, a jednocześnie pełnić rolę podręcznika dla studentów Wydziałów 
Architektury. 

Pozycja ta jest uzupełnieniem dla bogato ilustrowanego podręcznika 
"BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW", który zawiera kompendium 
wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki budownictwa ogólnego i kompletną 
systematykę dostępnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i technolo-
giczno-materiałowych. 
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1-21 a...d Przyziemie budynku z obniżeniem terenu i murem oporowym 
1-22 a, b Ażurowy taras z desek na podniesionej konstrukcji drewnianej 4 
1-23 Wentylowana podłoga na drewnianych legarach podpartych ceglanymi słupkami 
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2-1-1 a, b Zestawienie elementów systemu Porotherm 
2-1-2 a...d Układ pustaków w ścianach jednorodnych 44cm 
2-1-3 Układ pustaków w ścianach jednorodnych 50cm i 38cm 
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2-1-6 Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem zespolonym 
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