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n ZALETY

VARIOHAUS PL jest spółką polsko-niemiecką 

istniejącą od 2012 roku, ale jej korzenie sięgają 

roku 1995. Już od prawie 20 lat firma z powo-

dzeniem realizuje projekty głównie na terenie 

Niemiec i Polski, ale również w Hiszpanii, 

Norwegii, czy Szwajcarii.

Firma gwarantuje:
l wysoki standard techniki budowlanej 

i wykonawstwa

l spełnienie norm i standardów europejskich

l wykonanie elementów domu – gotowych 

do montażu niezależnie do pory roku i warun-

ków atmosferycznych

l produkcję i montaż w bardzo krótkim czasie

l doskonałą izolacyjność cieplną i niskie zapo-

trzebowanie energetyczne budynku

l indywidualne podejście do każdego Klienta

l realizację wszystkich projektów dostarczo-

nych przez Klienta

n CHARAKTERYSTYKA
 

Technologia: domy prefabrykowane (tzw. 

„domy gotowe”) w konstrukcji szkieletu drew-

nianego.

Konstrukcja/materiał: atestowane, suszone 

komorowo drewno świerkowe, czterostronnie 

strugane oraz w niezbędnym zakresie impre-

gnowane.

Izolacyjność cieplna (standard/dom pasyw-
ny): współczynnik przenikania ciepła U wynosi 

od 0,08 do 0,16 [W/(m2K)].

Standard energetyczny: zapotrzebowanie na 

energię E wynosi od 15 kWh/m2 rocznie (dom 

pasywny), poprzez 40 (standard NF 40 wg 

NFOŚiGW) do 70 kWh/m2 rocznie – dom ener-

gooszczędny w standardzie podstawowym.

Projekt: dowolny dostarczony przez inwestora.

Zakres wykonawstwa: stan surowy zamknię-

ty – do uzgodnienia mniejszy lub większy 

zakres.

Standard wykończenia: wg ustaleń i prefe-

rencji inwestora (okna, dach, elewacja).

Gwarancja: 30 lat na konstrukcję.

Czas realizacji: adaptacja projektu i produkcja 

–  4-8 tygodni, montaż prefabrykatów – 1-3 

dni, stan surowy zamknięty – 2-3 tygodnie.

Cena: w granicach 1800-2000 zł/m2 netto – 

stan surowy zamknięty.

n INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: prestiżowy znak 

jakości „RAL” niemieckiego instytutu GDF oraz 

członkostwo w krajowym Stowarzyszeniu 

Dom Drewniany.

Usługi dodatkowe: adaptacja i dostosowy-

wanie projektów, fachowa pomoc i doradztwo.

PREFABRYKOWANE DOMY 
W DREWNIANEJ KONSTRUKCJI 

SZKIELETOWEJ

n   VARIOHAUS PL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15, 43-225 Wola 

tel./faks 32 493 02 24/25, www.variohaus.pl, e-mail: info@variohaus.pl
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2004 r. Alicante (Hiszpania). Nadmorska rezydencja z pięcioma sypial-
niami i trzema łazienkami. Powierzchnia użytkowa: 270 m2. 

2005 r. Zabierzów (woj. małopolskie). Komfortowy i  ciekawy 
architektonicznie dom z garażem dwustanowiskowym. Powierzchnia 
użytkowa: 220 m2.

2005 r. Hamburg (Niemcy). Piętrowy budynek o prostej bryle z płaskim 
dachem (dom pasywny). Powierzchnia użytkowa: 160 m2.

2006 r. Bielsko-Biała (woj. śląskie). Rozłożysty dom parterowy z częścio-
wo użytkowym poddaszem i garażem w podpiwniczeniu. Powierzchnia 
użytkowa: 185 m2.

2006 r. Andebu (Norwegia). Małe osiedle domków jednorodzinnych 100 
km od Oslo. Powierzchnia użytkowa: 4x110 m2.

2008 r. Bielsko-Biała (woj. śląskie). Wygodny, nieskomplikowany w for-
mie dom dla rodziny. Powierzchnia użytkowa: 140 m2.

2009 r. Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie). Niski parterowy dom 
z odrębnym garażem i przytulnym zadaszonym tarasem. Powierzchnia 
użytkowa: 140 m2.

2010 r. Huckeswagen (Niemcy). Dom o ciekawej architekturze z ogro-
dem zimowym i w oryginalnej kolorystyce. Powierzchnia użytkowa: 155 
m2.

2012 r. Przasnysz (woj. mazowieckie). Prosty, ale nowoczesny dom 
z przyległą kotłownią/garażem. Powierzchnia użytkowa: 160 m2.


