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KIEDY DOM JEST 
NOWOCZESNY?
Efektowna, przemy lana architektura 
z wykorzystaniem naturalnych materia ów 
takich jak kamie  i drewno. Stonowana 
kolorystyka, przestronny, funkcjonal-
ny rozk ad pomieszcze . Kondensacyjny 
piec gazowy lub pompa ciep a, wenty-

lacja mechaniczna z odzyskiem ciep a. 
Ograniczenie zu ycia energetycznego 
do minimum przy maksymalizacji wy-
korzystania raz wytworzonego ciep a. 
To wszystko z zachowaniem optymalnego 
klimatu w pomieszczeniach:  temperatu-
ry, wilgotno ci i poziomu zawarto ci dwu-
tlenku w gla w powietrzu. 

KIEDY DOM JEST 
ENERGOOSZCZ DNY?
Wzniesiony z ciep ych materia ów o wyso-
kich parametrach izolacyjno ci, osadzony na 
w a ciwie zaizolowanym fundamencie tak, by 
podczas niskich temperatur zewn trznych nie 
generowa  strat energii. Z solidnym docieple-
niem cian, dachu i pod ogi, z nowoczesn  sto-
lark  okienn  i drzwiow , potrafi cy odzyska
energi  (ciep o zim  i ch ód latem) za pomoc
wymiennika ciep a w rekuperatorze – to opty-
malne cechy energooszcz dnego budynku. 

KIEDY DOM JEST ZDROWY? 
Zdrowy dom zapewnia jego mieszka com 
maksimum komfortu przy jednoczesnym bra-
ku jakichkolwiek ust pstw na rzecz zu ycia 
energetycznego. Dzi  z ca  pewno ci  mo e-
my stwierdzi , e dom jest zdrowy wtedy, gdy 
dochodzi do efektywnej i sta ej wymiany zu-
ytego powietrza na wie e we wszystkich 

pomieszczeniach, przez ca  dob .
Artyku  przygotowano we wspó pracy pra-

cowni architektonicznej HomeKONCEPT 
i firmy instalacyjnej: www.rekuperatory.pl.

Jaki powinien by  wspó cze nie 
budowany dom? 
Ciekawa architektura, energooszcz dne technologie, 
wysoki komfort klimatyczny w pomieszczeniach: 
to trzy najwa niejsze filary wspó czesnego 
budownictwa, bez których trudno wyobrazi  sobie 
dzisiaj wiadome inwestycje budowlane. 

Solidna porcja wiedzy o wentylacji i bezp atna oferta na 
monta  rekuperacji: 

www.rekuperatory.pl
Infolinia 603 446 366

Nowoczesna, pi kna architektura z przemy lanymi 
rozwi zaniami energooszcz dnymi:

www.homekoncept.com.pl
Infolinia 606 228 556
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