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Artyku  promocyjny

Wybuduj swój dom z marze , który b dzie 

ciep y zim  lecz ch odny latem. Przekonaj 

si  do naszego energooszcz dnego masyw-

nego systemu budowlanego. P a  rewolucyj-

nie mniej za ogrzewanie. Oszcz dzaj mnóstwo 

energii dzi ki elementom grzewczo-ch o-

dz cym ARGISOL® do 80%. Osi gnij najlep-

sz  przepuszczalno  ciepln  buduj c dom 

(U=0.15 kW/m²K) w technologii ARGISOL®.

Zrealizuj swoje plany dzi ki dotacjom z Unii 

Europejskiej

Dom zbudowany w technologii ARGISOL®

jest ju  w swej konstrukcji i dzi ki materia om 

budowlanym, które s  materia ami aktywnie 

oddychaj cymi, dotyczy to zarówno ocieple-

nia zewn trznego i wewn trznego materia a-

mi izolacyjnymi z neoporu, jak i mieszanki 

przez nas stosowanego betonu do wylania ma-

sywnej ciany wewn trznej, domem zim  cie-

p ym, a latem ch odnym. Neopor® jest nie tyl-

ko materia em aktywnie oddychaj cym, ale 

tak e materia em nieutleniaj cym si  i  bez-

piecznym dla zdrowia.

W domu budowanym w technologii 

ARGISOL® nie ma wilgoci, zagrzybienia, ple-

ni i robactwa, a gryzonie maj  niezwykle 

utrudnione wdarcie si  do mieszkania, dzi ki 

murowi o konstrukcji el-bet, którego dosko-

na a izolacja chroni tak e przed ha asem. 

Technologia ARGISOL® umo liwia budowa-

nie basenów krytych i otwartych, a nasza wy-

specjalizowana firma posiada w tej dziedzinie 

wieloletnie do wiadczenie.

Ka dy oddany dzisiaj do u ytku budynek 

musi uzyska  tzw. wiadectwo energetyczne. 

Nale y bra  ju  dzisiaj pod uwag  regulacje 

prawne Unii Europejskiej do 2020 roku, które 

przewiduj  tzw. zerowe zu ycie energii, tzn. 

stosowanie urz dze  do wytwarzania energii 

odnawialnej takich jak ko-

lektory i baterie s oneczne, 

a przede wszystkim w na-

szych warunkach stosowa-

nie pomp ciep a, rekupera-

torów, a na poziomie gmin 

i osiedli deweloperskich 

geotermii i elektrowni wia-

trowych. 

Postaw swój dom w za-

ledwie jeden tydzie .

Bez wzgl du na wybran

opcj  – od gotowego zesta-

wu ARGISOL® z gotowych 

konstrukcji przez projek-

ty Naszych klientów a  do 

ca kowitego wyko czenia – zespó  ARGISOL®

b dzie Ci pomocny w realizacji Twoich indy-

widualnych potrzeb. Realizujemy wszystkie 

projekty, w tym daj ce mo liwo  korzysta-

nia z kredytów preferencyjnych RODZINA na 

SWOIM i TBS dla gmin.

Pod nadzorem naszego instruktora dom 

mo e budowa  sobie sama ca a rodzina, co 

daje du o rado ci, satysfakcji i pozwala jesz-

cze bardziej identyfikowa  si  z w asnym 

wymarzonym domem, a przede wszystkim 

pozwala na uzyskanie znacz cych oszcz d-

no ci.

Na Pa stwa zapytania oraz projekty czeka-

my pod adresem: argisol@argisol.pl, a szcze-

gó y znajd  Pa stwo na naszej stronie interne-

towej: www.argisol.pl 

Firma ARGISOL BEWA GmbH z siedzib  w Obersulzen/Palatynat zosta-

a za o ona w 1986 roku, wykonuje od ponad 24 lat systemy budowlane 

ARGISOL® – opracowane i zoptymalizowane dla deweloperów, inwestorów 

prywatnych, pa stwowych i partnerów do spraw dystrybucji. W sprawie 

marketingu, sprzeda y, planowania i wskazówek odno nie budowania je-

ste my przez ca y czas do dyspozycji i udzielamy odpowiedzi na wszystkie 

pytania odno nie systemu budowlanego ARGISOL®.

ARGISOL

Centrala:

Therese-Giehse-Allee 16

81739 Muenchen

Germany

tel. +49 172 7062880

faks +49 89 6701668

ul. Kacze cowa 22

95-050 Konstantynów ódzki

tel.  +48 725 112 186

faks   42 211 22 33

argisol@argisol.pl 

zadamski@argisol.pl 

www.argisol.pl 

ARGISOL® – energooszcz dny 
masywny system budowlany

argisol.indd 66argisol.indd   66 2010-04-21 11:34:512010-04-21   11:34:51


