
BUDUJEMY DOM 9/200888

Artyku  promocyjny

Wygodny i komfortowy
Architektura, design i funkcja „Luminy” s

wynikiem wspó pracy mi dzynarodowego ze-

spo u projektantów, których prac  nadzorowa-

li arch. Artur Wójciak z Pracowni Projektowej 

ARCHIPELAG oraz arch. Henrik Norlander 

Smith z firmy Velux. Dzi ki po czeniu do-

wiadczenia i wiedzy ekspertów ró nych spe-

cjalno ci powsta  projekt  „Lumina House” – 

dom miejski, który mo na wybudowa  nawet 

na niewielkiej dzia ce – minimalna wymaga-

na powierzchnia to 460 m2.

Dedykowany jest czteroosobowej rodzi-

nie. Funkcjonalny podzia  domu na strefy 

– dzienn  na parterze i nocn  na pi trze – 

gwarantuje wygodne u ytkowanie budynku 

na co dzie . czna powierzchnia u ytkowa 

domu – 148,90 m2 – mie ci salon, kuchni

z jadalni , osobny gabinet i toalet  w cz ci 

ogólnodost pnej oraz trzy sypialnie, garde-

rob , azienk  i pokój rodzinny w cz ci in-

tymnej domu. Wartym polecenia rozwi za-

niem jest antresola, której funkcjonalno

mo na dopasowa  do indywidualnych po-

trzeb mieszka ców.

Dodatkow  zalet  obiektu jest zaprojek-

towanie cian konstrukcyjnych wy cznie 

w obr bie cian zewn trznych. Dzi ki temu 

istnieje mo liwo  dowolnego kszta towania 

wewn trznej przestrzeni budynku.

Oszcz dny, 
E = 39,7 kWh/m2

„Lumina House” jest do-

mem przyjaznym – dla lu-

dzi i rodowiska. Dzi ki 

zastosowanym rozwi za-

niom ma niskie zapotrzebo-

wanie energetyczne. czy 

trwa o , wygod  i estety-

k  z  optymalnymi kosztami 

budowy i u ytkowania bu-

dynku. Roczne zapotrzebo-

wanie energetyczne „Lumina 

House”: 39,7 kWh/m2.

Racjonalizacj  zosta y ob-

j te: kszta t domu (dzi ki 

zwartej bryle), mostki ciepl-

ne (poprzez ich eliminacj ), izolacja cieplna 

przegród zewn trznych, sprawna wentylacja 

(mechaniczna z rekuperacj ), okna piono-

we i dachowe, materia y konstrukcyjne oraz 

sposób ogrzewania (pompa ciep a, kolektory 

s oneczne, ogniwa fotowoltaiczne). 

Bardzo istotnym elementem jest mo li-

wo  wykorzystania przez „Lumin ” darmo-

wej energii s onecznej oraz geotermicznej. 

Pozwala to nie tylko dba  o rodowisko, ale 

te  realnie obni y  rachunki za energi . Aby 

w pe ni spo ytkowa  te walory, nale y od-

powiednio zaplanowa  usytuowanie domu 

na dzia ce, pami taj c, e du e przeszkle-

nia, np. w salonie, powinny znajdowa  si

po bardziej nas onecznionej stronie – po u-

dniowej lub zachodniej, a wej cie do domu 

nie wymagaj ce do wietlenia nale y prze-

widzie  od pó nocy. 

„Lumina” uwzgl dnia te potrzeby, jest do-

mem pe nym wiat a. Zastosowane rozwi -

zania okienne, przede wszystkim du a ilo

okien dachowych, gwarantuj  optymalne 

do wietlenie na wszystkich trzech pozio-

mach oraz schodach.

Optymalny i inteligentny
W „Luminie House” skorzystano z najnowszej 

wiedzy technicznej i nowoczesnych urz dze

dla podniesienia komfortu i wygody u yt-

kowników. Wszystkie przewidziane w pro-

jekcie rozwi zania pomagaj  sprawnie zarz -

dza  czasem, energi  i zasobami. Nowoczesny 

dom musi odzwierciedla  oczekiwania u yt-

kowników i elastycznie dopasowywa  si

do ich zmieniaj cych si  potrzeb. Dzi ki in-

teligentnym rozwi zaniom, czyli integracji 

wszystkich domowych sieci i spójnemu syste-

mowi zarz dzania nimi, „Lumina” zapewnia 

mieszka com bezpiecze stwo, spokojny wy-

poczynek, utrzymanie w a ciwej temperatury 

i wilgotno ci powietrza, kontrolowany pobór 

energii, sta y dost p do informacji, wysok  ja-

ko  obrazu i d wi ku, monitoring domu i po-

sesji, regulacj  dost pu wiat a naturalnego 

wed ug indywidualnych preferencji oraz mo -

liwo  stworzenia specjalnego scenariusza se-

kwencji preferowanych przez w a cicieli. 

„Lumina” to dom inteligentny, który daje 

nieograniczon  funkcjonalno  przy kontro-

lowanym poborze energii.

Zdrowy i ekologiczny
„Lumina House” jest domem zrównowa o-

nym – zapewnia zdrowy mikroklimat i o po-

ow  mniejsze zu ycie energii ni  powszech-

nie budowane domy jednorodzinne. Ten 

nowoczesny budynek korzysta z odnawial-

nych róde  energii i tym samym niwelu-

je emisj  CO
2
 do atmosfery. Poprzez zastoso-

wanie naturalnych materia ów budowlanych 

dba o zdrowie u ytkowników i wysok  ja-

ko  samego budynku. ciany konstrukcyjne 

„Luminy” zaplanowano z betonu komórko-

wego, sk adaj cego si  z wody, piasku i wap-

na, które s  bezpieczne i przyjazne dla ludzi. 

Przyj te za o enia spe nia te  we na u yta 

do dodatkowej izolacji przegród zapewnia-

j c wietn  paroprzepuszczalno  i niwelu-

j c straty ciep a.

O komfort cieplny w „Luminie” dba opty-

malnie zaprojektowana instalacja grzew-

cza. Przewidziana w budynku pompa ciep a

czerpi ca energi  z wn trza ziemi i wyma-

gaj ca zastosowania urz dze  niskopara-

metrowych to wymierne oszcz dno ci dla 

w a cicieli oraz korzy ci dla rodowiska. 

Lumina House
– dom wysoko energooszcz dny
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Zastosowane ogrzewanie pod ogowe za-

pewnia bowiem optymalny, bliski ideal-

nemu rozk ad temperatury w pomiesz-

czeniach, a dodatkowo jest bezpieczne 

dla alergików. Odpowiedni mikroklimat 

wn trza oraz w a ciw  cyrkulacj  i wy-

mian  powietrza zapewnia wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciep a, czyli re-

kuperacj . Na zdrowie domowników oraz 

stan rodowiska naturalnego wp ywaj

u yte materia y oraz wykorzystywane ró-

d a energii.

Wi cej informacji o „Luminie” 

i domach energooszcz dnych na stronie: 

www.domy21.pl
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