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Każdy, kto planował przeniesienie się z ciasnego bloku do własnego domu jednorodzinnego wie, że niektóre
czynności może wykonać sam, a inne koniecznie należy zlecić profesjonalistom. Profesjonalne, na przykład,
muszą być instalacje gazowe. Gaz trzymany jest w zbiornikach zbudowanych najczęściej ze stali węglowej,
chronionych farbami przed nagrzaniem się na słońcu. Wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, zaworu
poboru oraz wskaźniki napełnienia. 
Przed budową takiej instalacji musimy uzyskać zgodę na budowę. W domu jednorodzinnym wykonuje się
także instalacje wodne. Te są o wiele łatwiejsze niż instalacje gazowe, dlatego nie wymagają specjalnych
uprawnień. Wodę należy doprowadzić poprzez sieć wodociągową. Do tego, aby była gorąca, służą specjalne
kotły. Instalacja wodna jest niezbędna w każdym domu jednorodzinnym. Często można też zdecydować się na
ekologiczne rozwiązanie, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Można zastosować dwa różne
układy do wyboru: układ trójnikowy i układ rozdzielaczowy. Wreszcie zostają instalacje kanalizacyjne. Ich
projekt musi być bardzo dobrze przemyślany, ponieważ często może się okazać, że na etapie instalowania
doszło do błędów, których skutki mogą być katastrofalne. Należy zwracać baczną uwagę na hałasy i dudnienia
dochodzące z rur, które słychać w domu. Ważna jest też prawidłowa wentylacja instalacji kanalizacyjnej. ez
tego mogą wydobywać się szkodliwe i trujące gazy. W rurach kanalizacyjnych mogą też pojawić się gryzonie,
przed którymi chroni zasuwa burzowa (zawór).
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