
  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

 

TAK PRACUJEMY 

 

 

 

 
  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

STAN ZERO 

 Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykop pod ławy żelbetowe   

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru gruntu w wykopie ( 1/2 ) 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru gruntu w wykopie ( 2/2 ) 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykonanie zbrojenia oraz hydro- izolacji ławy fundamentowej  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru zbrojenia ławy fundamentowej ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru zbrojenia ławy fundamentowej ( 2/2 ) 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wylanie ławy żelbetowej z betonu B-20 bez użycia szalunków ( w wykopie ) 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

Przykładowa deklaracja zgodności betonu 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ław fundamentowych ( 1/2 ) 

 

 

 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół  odbioru ławy fundamentowej ( 2/2 ) 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykonanie ściany fundamentowej z bloczków M6 wraz z izolacją przeciwwilgociową 

pionową  

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ścian fundamentowych ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ścian fundamentowych ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykonanie stop fundamentowych żelbetowych z betonu B-20 pod słupy 

żelbetowe i kominy  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wypełnienie komór budynku piaskiem wraz z zagęszczeniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu wewnątrz komór przez 

uprawnionego geologa (przykładowy raport ) 

 

 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru zasypania komór fundamentowych piaskiem zasypowym ( 1/2 ) 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru zasypania komór fundamentowych piaskiem zasypowym ( 2/2 ) 



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Ułożenie kanalizacji pod-posadzkowej  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru pod-posadzkowej instalacji kanalizacyjnej ( 1/2 )  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru pod-posadzkowej instalacji kanalizacyjnej ( 2/2 )  

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wylanie płyty betonowej gr.10 cm z betonu B-15 wraz z ułożeniem hydro-izolacji 

poziomej     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru płyty betonowej ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru płyty betonowej ( 2/2 ) 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS gr. 6 cm oraz 

montaż folii kubełkowej 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Końcowy protokół odbioru stanu zero ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Końcowy protokół odbioru stanu zero ( 2/2 ) 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

STAN SUROWY OTWARTY 

 Roboty murowe parteru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbiorowy ścian nośnych  parteru ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ścian nośnych parteru ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Otwory okienne wykonane przy zastosowaniu nadproży prefabrykowanych  

   

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Strop typu Terriva 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Strop monolityczny lany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Strop prefabrykowany typu Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Strop typu Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru zbrojenia stropu ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru zbrojenia stropu ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół końcowy odbioru stropu ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół końcowy odbioru stropu ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Ściany szczytowe oraz wieńce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ścian szczytowych ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ścian szczytowych ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Konstrukcja dachu z drewna impregnowanego C-27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru więźby dachowej ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru więźby dachowej ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, galanterią 

dachową oraz rynnami PCV  

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru pokrycia dachu ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru pokrycia dachu ( 2/2 ) 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Podbitka dachowa z boazerii zabezpieczonej przed działaniem czynników 

atmosferycznych ( kolorystyka według palety Sadolin )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Kominy ponad dachem okładane płytką klinkierową lub tynkiem strukturalnym  

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

 Stolarka okienna i drzwiowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru stolarki okiennej ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru stolarki okiennej ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 Ocieplenie budynku styropianem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ocieplenia styropianem ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru ocieplenia styropianem ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykonanie warstwy zbrojonej ( siatka wraz z klejem ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru warstwy zbrojonej- siatka wraz z klejem ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru warstwy zbrojonej- siatka wraz z klejem ( 2/2 ) 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Wykończenie elewacji tynkiem strukturalnym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru tynku cienkowarstwowego ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru tynku cienkowarstwowego ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Instalacja elektryczna  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji elektrycznej ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji elektrycznej ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Instalacja wodno- kanalizacyjna 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji wod. - kan. ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji wod. - kan. ( 2/2 ) 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Instalacja rekuperacji ( wentylacja mechaniczna )  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru rekuperacji ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru rekuperacji ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół sprawdzenia regulacji instalacji wentylacji mechanicznej  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Instalacja centralnego odkurzacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji centralnego odkurzacza ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji centralnego odkurzacza ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji zasilania ogrzewania podłogowego, 

instalacji wody użytkowej i instalacji centralnego odkurzacza 

 

 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Ułożenie warstwy termoizolacji pod-posadzkowej wraz z hydro-izolacją poziomą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Instalacja ogrzewania podłogowego 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji ogrzewania podłogowego wraz z rozdzielaczami ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru instalacji ogrzewania podłogowego wraz z rozdzielaczami ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Posadzki jastrychowe 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru posadzek jastrychowych ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru posadzek jastrychowych ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Tynki wewnętrzne gipsowe  

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru tynków wewnętrznych ( 1/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

Protokół odbioru tynków wewnętrznych ( 2/2 ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Montaż kotłowni ( przykładowe rozwiązania ) 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 

  



  -Kompleksowa budowa domów 

  -Nadzór budowlany 

  -Konsulting budowlany 

 

 
 

 

 

Energo House Spółka. z o.o. 

55-230 Chwałowice ul. Główna 87 

NIP 912-187-41-45 

tel. 534-343-343 

www.energohouse.com 

e-mail: biuro@energohouse.com 

„Energo House”  
Sp. z o.o. 

 Izolacji termicznej poddasza  ( wełna mineralna ) 
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