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FAKRO at Wormhouse

05. EN

In the village of Zabłocie in Sile-
sia there is being erected a single-
-family house named Wormhouse. This 
project attracts attention with the 
name itself, while its compact struc-
ture may be a surprise to many pe-
ople. A wormhouse has been designed for  
a 4-person family with a usable floor 
area of only 106m2. The author of the 
project is an architect Piotr Kuczia 
who perfectly met the expectations of 
the investor as he combined low bud-
get with good architecture. The con-
cept of WORMHOUSE is not an archi-
tectural extravagance, but – although 
unusual – a rational response to the 
established requirements and the  sur-
rounding environment, commented Piotr 
Kuczia.

FAKRO, the second largest 
manufacturer of roof win-
dows in the world has sup-
ported this investment with 
innovative flat roof windows. 
The DXW DW6 window featuring 
enhanced load capacity and 
non-slip coating ensures 
complete safety when walking 
across it. The second pro-
duct is electrically opera-
ted DEF DU6 window  which 
has been given Red Dot De-
sign Award 2016. “FAKRO flat 
roof windows superbly match 
design of the building, whi-
le the light entering rooms 
through those windows will be 
excellent supplement of the 
interior design, emphasising 
their unique character”, ad-
ded Piotr Kuczia.
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05. PL

FAKRO w Wormhouse

W miejscowości Zabłocie na Śląsku powstaje budynek jednorodzin-
ny Wormhouse. Projekt już samą nazwą zwraca na siebie uwagę, 
a jego kompaktowa bryła może być zaskoczeniem dla wielu osób. 
„Dom gąsienica” został zaprojektowany dla 4 osobowej rodziny,  
a jego powierzchnia użytkowa to zaledwie 106m2. Autorem projektu 
jest architekt Piotra Kuczia, który doskonale spełnił oczekiwa-
nia inwestora, czyli niski budżet równa się dobra architektura. 
Koncepcja WORMHOUSE nie jest architektoniczną ekstrawagancją, 
lecz – nietypową –  racjonalną odpowiedzią na założone wymaga-
nia i zastane otoczenie – komentuje Piotr Kuczia.
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Firma FAKRO światowy wicelider
produkcji okien dachowych dostarczyła
do budynku innowacyjne okna do
dachów płaskich. Okno tarasowe
DXW DW6, które dzięki specjalnej
konstrukcji o wzmocnionej nośności
oraz antypoślizgowej powłoce pozwala
na swobodne chodzenie po nim.
Drugim produktem jest okno sterowane
elektrycznie DEF DU6 – laureat
konkursu reddot design award 2016.
Okna do dachów płaskich FAKRO idealnie
wkomponowują się w design budynku,  
a wpadające przez nie światło 
doskonale uzupełni wystrój wnętrz 
podkreślając ich charakter – dodaje 
Piotr Kuczia.
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