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ARTYKU  PROMOCYJNY DOMY I DOMKI SUMMARUM

ZAKRES DZIA ALNO CI:
 kompleksowa budowa domów od stanu 

surowego a  ,,pod klucz”
 budowa domów w standardzie energo-

oszcz dnym (40 kWh/m2K) lub pasywnym 
(15 kWh/m2K)

 domy letniskowe
 rozbudowy i modernizacje
 nadbudowy dla domów wielorodzinnych 

i jednorodzinnych
 hale, obiekty sportowe
 pawilony sprzeda owo-wystawowe
 prefabrykowane elementy do szybkiego 

monta u
 grzewcze p yty fundamentowe
 instalacje z wykorzystaniem OZE
 realizacja budynków w konstrukcji drew-

nianej szkieletowej
 realizacja budynków w konstrukcji trady-

cyjnej – murowanej

OFERTA:
 pe ny nadzór in ynierski nad prowadzony-

mi robotami budowlanymi
 profesjonalne doradztwo z zakresie budow-

nictwa, w szczególno ci budownictwa ener-
gooszcz dnego i pasywnego

 certyfikowane materia y budowlane
 wykwalifikowane ekipy buduj ce
 wspó praca z zaufanymi i cenionymi archi-

tektami, którzy s  w stanie zaprojektowa
Pa stwa dom marze

 indywidualne podej cie do klienta, ws u-
chanie si  w potrzeby i oczekiwania

 fachowa pomoc przy za atwianiu wszel-
kich formalno ci urz dowych zwi zanych 
z budow  domu

ZALETY OFEROWANEJ 
TECHNOLOGII:

 zdrowy mikroklimat, dzi ki zastosowaniu 
drewna i naturalnych surowców

 krótki czas budowy tzn. 3–4 miesi ce

 oszcz dno  energii – przegrody zewn trz-
ne maj  wspó czynnik przenikania ciep a
U=0,10 W/(m2·K), dla porównania domy 
standardowe maj  U=0,24–0,30 W/(m2·K)

 atwo  rozbudowy
 lekki szkielet jest niezast piony tam, gdzie 

dopuszczalne obci enia wykluczaj  inne 
technologie (system idealny przy nadbudo-
wach)

 czynniki atmosferyczne nie wp ywaj  na 
przebieg budowy – firma realizuje inwestycje 
przez ca y rok.

Domy pasywne i energooszcz dne
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Firma Domy i Domki SUMMARUM Sp. 
z o.o. istniej ca od 1992 roku nale y
do pionierów lekkiego budownictwa 
szkieletowego w Polsce. Specjalno ci
firmy jest budownictwo pasywne 
i energooszcz dne. Buduje domy 
w technologii szkieletowej oraz 
murowanej – tradycyjnej w standardzie 
pasywnym, certyfikowane przez 
Passivhaus Institut z Darmstadt 
– 15 kWh/m2 oraz przez NFO iGW-
NF15. Od samego pocz tku istnienia 
firma wspiera idee minimalizowania 
zu ycia energii. Inwestuje i poszukuje 
nowych, jeszcze lepszych materia ów 
i doskonalszych rozwi za . Domy 
i Domki SUMMARUM chce budowa
domy, których u ytkowanie b dzie 
tanie i komfortowe, z korzy ci  dla 
rodowiska naturalnego. Podchodzi do 

budownictwa z pasj  i dlatego ma tak 
wielu zadowolonych klientów.
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