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Artyku³ promocyjny

„Lumina” jest pierwszym domem z kolekcji 
DOMY XXI. Projekt ten powsta³ z myœl¹ o lu-
dziach wysoce wymagaj¹cych i œwiadomych ko-
niecznoœci realizacji okreœlonych przemian w³a-
œciwych naszym czasom. Jego pomys³odawcy
i twórcy postawili sobie za zadanie stworzenie do-
mu jednorodzinnego na miarê wymagañ i po-
trzeb wspó³czesnego cz³owieka. Koncepcjê opra-
cowa³ zespó³ architektów z Pracowni Projektowej
ARCHIPELAG i duñskiej firmy Velux. G³ówny-
mi architektami tego pomys³u byli: Artur Wójciak
(prezes Grupy Archipelag) i Henrik Norlander
Smith (Velux Dania). Opracowanie dokumenta-
cji technicznej wymaga³o stworzenia „grupy ro-
boczej”, w sk³ad której wchodz¹ specjaliœci z ró¿-
nych dziedzin: architekci, doradcy techniczni
w zakresie zastosowanych systemów oraz repre-
zentuj¹cy producentów materia³ów budowla-
nych, eksperci z organizacji non-profit, z Narodo-
wej Agencji Poszanowania Energii oraz w³adz
samorz¹dów lokalnych. Efektem pracy tej grupy
jest dom modelowy „Lumina”, który zostanie wy-
budowany we Wroc³awiu. Prace nad jego budo-
w¹ rozpoczn¹ siê latem 2008 roku. Budynek ma
otrzymaæ certyfikat energooszczêdnoœci, wiêc
wszelkie dzia³ania projektantów maj¹ na celu
uzyskanie mo¿liwie jak najwy¿szych parame-
trów jeœli chodzi o zapotrzebowanie na energiê,
bez szkody dla komfortu u¿ytkowania tego domu.
W budynku modelowym „Lumina” g³ównym za-
³o¿eniem jest zaprezentowanie domu komforto-
wego i wysoko energooszczêdnego poprzez wy-
korzystanie najnowszych osi¹gniêæ nauki i tech-
niki w dziedzinie budownictwa. Dom jest prosty
i funkcjonalny, a wspó³dzia³aj¹ce w nim na rzecz
cz³owieka systemy i instalacje s¹ przyjazne dla œro-
dowiska. Dom „Lumina” jest pocz¹tkiem wiêkszej
akcji prowadzonej przez ARCHIPELAG pod na-

zw¹ DOMY XXI. Pracownia przygotowuje kolek-
cjê DOMÓW XXI jako odpowiedŸ na potrzeby
wspó³czesnoœci i dla zwrócenia szczególnej uwa-
gi na korzystanie z odnawialnych Ÿróde³ energii
i poszanowanie œrodowiska naturalnego przy
tworzeniu nowej architektury. 

Ka¿dy dom z kolekcji DOMÓW XXI jest nowo-
czesny, a wiêc: energooszczêdny, ekologiczny, er-
gonomiczny, zdrowy, inteligentny, komfortowy,
optymalny. 
Energooszczêdnoœæ domu jednorodzinnego jest
g³ównym kluczem do nowoczesnoœci. Oznacza,
¿e roczne zapotrzebowanie budynku na energiê
nie przekracza 70 kW/m2. O tym, ile energii bê-
dzie potrzebowa³ przysz³y dom, decyduje szereg
ró¿nych czynników, m. in. architektura budyn-
ku, sposób jego docieplenia, rodzaj i usytuowa-

nie okien, w³aœciwoœci dotycz¹ce akumulacji cie-
p³a i ochrony przed przegrzaniem, optymalna
wentylacja czy wykorzystanie warunków natural-
nych terenu. 
Nowoczesnoœæ to miêdzy innymi dzia³ania pro-
paguj¹ce ochronê œrodowiska naturalnego, a wiêc
równie¿ ograniczanie zu¿ycia energii konwen-
cjonalnej uzyskiwanej ze Ÿróde³ nieodnawial-
nych na rzecz energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ od-
nawialnych, takich jak wiatr, woda czy s³oñce.
Efektywnoœæ energetyczna to szansa dla œrodowi-
ska i wspó³czesnego cz³owieka. 
Ergonomia wp³ywa na codzienn¹ jakoœæ ¿ycia.
Dlatego tak wa¿ne jest dostosowanie domu do po-
trzeb mieszkañców. Istotn¹ rolê odgrywa wiel-
koœæ, rozmieszczenie i funkcje pomieszczeñ. Od-
powiednie usytuowanie budynku na dzia³ce i wy-
korzystanie naturalnych walorów terenu umo¿-
liwiaj¹ optymalne u¿ycie energii pochodz¹cej
z odnawialnych Ÿróde³ energii. 
Dom nowoczesny jest optymalny pod ka¿dym
wzglêdem – oszczêdzania energii, ekologii, ergo-
nomii, komfortu, wykorzystania nowoczesnych
technologii przyjaznych cz³owiekowi i œrodowi-
sku. Dom nowoczesny ³¹czy potrzeby wspó³cze-
snego inwestora z mo¿liwoœciami oferowanymi
przez rozwój cywilizacyjny. Dom nowoczesny to
po³¹czenie dotychczasowej wiedzy i doœwiad-
czeñ z najnowszymi trendami i wymogami no-
wych czasów. Dom nowoczesny jest przyjazny lu-
dziom i œrodowisku. 
Ju¿ wkrótce premiera katalogu Domy XXI

Pracownia Projektowa Archipelag

ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroc³aw

tel. 071 798 38 12

faks 071 798 38 69

www.archipelag.pl

Wspó³czesny cz³owiek jest bardzo wymagaj¹cy. Poszukuje najlepszych roz-

wi¹zañ – dla siebie i otoczenia. Ma du¿¹ œwiadomoœæ wp³ywu podejmowanych

decyzji na jakoœæ swojego ¿ycia. Dom stanowi zwieñczenie wszystkich wy-

magañ i potrzeb. Czêsto jest odbiciem wielu cech inwestora. Ka¿dy, kto jest

œwiadomy i otwarty, kto potrafi marzyæ i realizowaæ swoje plany, kto 

potrafi zdefiniowaæ swoje oczekiwania, powinien poznaæ now¹ inicjatywê 

Archipelagu – DOMY XXI. DOMY XXI to kolekcja domów nowoczesnych de-

dykowana wspó³czesnym inwestorom. To kwintesencja stylu, funkcji i kons-

trukcji. DOMY XXI ³¹cz¹ komfort z trosk¹ o stan œrodowiska naturalnego.

Koncepcja domów – DOMY XXI
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