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Dom to marzenie wi kszo ci Polaków. To rów-

nie  podstawowa potrzeba cz owieka, której 

zaspokojenie pozwala odnale  spokój, bez-

piecze stwo i spe nienie. Dzi ki posiadaniu 

w asnego azylu rodziny mog  si  rozwija

i czerpa  z niego energi  niezb dn  do co-

dziennego funkcjonowania. Dom jednorodzin-

ny czy wiele ró nych sfer ycia cz owieka 

– to swoisty mikrokosmos potrzeb i mo liwo-

ci.  Ka dy, kto obecnie decyduje si  budowa

dom, realizuje znacznie wi cej ni  sam budy-

nek –  buduje przysz o  swoj  i swojej rodzi-

ny. Jak to zrobi ?

Po pierwsze bezpiecze stwo
Ka dy inwestor, zanim porwie si  na realizowa-

nie marze  musi realnie oceni  swoje mo liwo ci

finansowe. To naprawd  wa ne! Przeszacowanie 

zarówno potrzeb, jak i wielko ci bud etu skut-

kuje – po pierwsze – niemo no ci  uko czenia 

inwestycji w zak adanym terminie (kiedy po-

wszechnie wiadomo, e czas to pieni dz!), po 

drugie za  niewykorzystywaniem w przysz o ci 

zbyt du ej powierzchni domu oraz dodatkowy-

mi kosztami zwi zanymi z jego u ytkowaniem 

(cho by w zakresie ogrzewania).

Buduj c dom, warto podej  do tematu jak do 

inwestycji finansowej. Warto wi c zacz  od lo-

kalizacji – takiej, która z biegiem lat b dzie co-

raz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kup-

ców, ale równocze nie zaspokoi bie ce potrzeby 

rodziny, np. szybki dojazd do centrum, dost p-

no  mediów, spokojne s siedztwo czy optymal-

ne usytuowanie dzia ki i budynku wzgl dem

stron wiata – oraz od sprawdzonej dokumen-

tacji projektowej, na podstawie której b dzie 

mo na wybudowa  dom spe niaj cy wszystkie 

wymogi nowoczesno ci.

Kierowanie si  powy szymi przes ankami gwa-

rantuje spokojny sen nawet w okresie braku sta-

bilno ci rynków finansowych oraz znacz co 

u atwia zaci gni cie kredytu na budow  no-

wego domu.

Projekt to podstawa
Wi kszo  Polaków buduje dzi  domy na podsta-

wie projektów gotowych. Wybór jest ogromny! 

Jednak nie atwo jest wybra  ten jeden spo ród 

kilku tysi cy dost pnych propozycji. Na pocz -

tek warto wi c ograniczy  pole zainteresowa

do oferty firm sprawdzonych, uznanych, od lat 

dzia aj cych na rynku. Dzi ki temu inwestor 

zyskuje fachowe doradztwo, rzeteln  i spraw-

dzon  dokumentacj , szeroki serwis posprze-

da ny oraz gwarancj , e kupowana dokumen-

tacja spe nia wszystkie wymogi obowi zuj cego 

prawa, a cz sto daje te  du o wi cej. Np. wi k-

szo  projektów gotowych oferowanych przez 

Pracowni  Projektow  ARCHIPELAG dost p-

na jest w wersji energooszcz dnej, co pozwala 

uzyska  inwestorowi bardzo dobre parametry 

budynku w zakresie jego zapotrzebowania na 

energi  oraz ograniczy  koszty u ytkowania. 

Wszystkie za  umo liwiaj  realizacj  domu 

w wersji wysoko energooszcz dnej. Jest to bar-

dzo istotne cho by w kontek cie obowi zuj -

cych od 1 stycznia 2009 r. przepisów nak ada-

j cych na w a cicieli budynków obowi zek ich 

certyfikacji energetycznej.  

Wybieraj c nowoczesny projekt domu jednoro-

dzinnego, inwestor zyskuje pewno , e zbudo-

wany na jego podstawie dom b dzie nie tylko 

wygodny i bezpieczny, ale równie  oszcz dny.

Budownictwo zrównowa one, 
czyli DOMY XXI
Wspó czesny inwestor jest coraz bardziej wia-

domy swoich potrzeb i oczekiwa . W ramach 

oferowanych mu propozycji poszukuje najlep-

szych rozwi za , maj c wiadomo  ich wp y-

wu na przysz  jako ycia. Zwie czeniem ich 

wszystkich jest bowiem dom, b d cy w du ej

mierze odbiciem wielu cech inwestora. 

Obserwuj c zmiany, jakie zachodz  na ryn-

ku budowlanym, cz sto spowodowane ak-

tywno ci  buduj cych, Pracownia Projektowa 

ARCHIPELAG przygotowa a specjaln  kolek-

cj  domów jednorodzinnych, które spe niaj

wszelkie wymogi szeroko poj tej nowoczesno-

ci. S  bowiem wysoko energooszcz dne, eko-

logiczne, zapewniaj  komfort u ytkowy, maj

ergonomicznie rozplanowane wn trza, gwa-

rantuj  optymalizacj  kosztów budowy i u yt-

kowania domu. W ramach dost pnych opraco-

wa  projekty wykorzystuj  systemy kolektorów 

s onecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp

ciep a, wentylacj  mechaniczn  z rekuperacj ,

odzysk wody deszczowej i przydomow  oczysz-

czalni cieków oraz rozwi zania sieci inteli-

gentnej, która optymalizuje wspó prac  wszyst-

kich systemów. To nowoczesna propozycja dla 

osób wymagaj cych, które ceni  sobie zalety 

budownictwa zrównowa onego.

Przyk adem pierwszego takiego domu w Polsce 

jest LUMINA HOUSE budowany w D ugo ce k. 

Wroc awia. Wi cej na www.domy21.pl.

Pracownia Projektowa Archipelag

ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroc aw

tel. 071 798 38 12, faks 071 798 38 69

www.archipelag.pl

Domy z dobr  energi
ARCHIPELAG oferuje sprawdzone projekty gotowe

W listopadzie 2008 r. Pracownia 

Projektowa ARCHIPELAG zosta-

a nagrodzona Or em Polskiego 

Budownictwa, zdobywaj c ten za-

szczytny tytu  jako pierwsza pra-

cownia architektoniczna oferuj -

ca projekty gotowe. NAJLEPSZE 

PROJEKTY GOTOWE s  energo-

oszcz dne, nowoczesne, komforto-

we, optymalne, ekologiczne, funk-

cjonalne i przyjazne. ARCHIPELAG 

oferuje domy z dobr  energi .

Ep = 92,9 kWh/m2•rok Ep = 109 kWh/m2•rok
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