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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2009

Domy klasy A to odpowied  Archipelagu na 

wspó czesne potrzeby inwestorów i nowa ja-

ko  projektowania domów jednorodzinnych 

wyra aj ca si  optymalnym doborem mate-

ria ów budowlanych, dba o ci  o detale ar-

chitektoniczne, eliminacj  zb dnych most-

ków cieplnych w budynku, czeniem potrzeb 

z mo liwo ciami inwestora oraz zapewnieniem 

zrównowa onych kosztów budowy i eksploata-

cji z gwarancj  osi gni cia wymaganych pa-

rametrów cieplnych wiadcz cych o energo-

oszcz dno ci domu.

Archipelag proponuje inwestorom indywi-

dualnym zupe nie nowe podej cie zwi zane 

z projektowaniem i budow  domu jednorodzin-

nego – postrzegane w kontek cie otaczaj ce-

go ich wiata, osadzone w realiach codzien-

no ci, realizowane z trosk  o samopoczucie 

najbli szych i stan rodowiska naturalnego, 

dzisiaj i w przysz o ci.

Dlaczego warto zdecydowa
si  na now  jako ?
 aby aktywnie w cza  si  w dzia ania poma-

gaj ce chroni rodowisko naturalne,

 aby zyska  na realnej warto ci domu w przy-

sz o ci,

 aby mie  pewno , e budowany dom zaspo-

koi wspó czesne potrzeby,

 aby zyska  konkretne oszcz dno ci zwi za-

ne z codziennym u ytkowaniem budynku,

 aby mie  wi cej mo liwo ci wyboru,

 aby czu  satysfakcj  w podj tych wyborów,

 aby dawa  przyk ad odpowiedzialno ci in-

nym buduj cym.

Tak rozumiana odpowiedzialno  pozwala 

oferowa  lepsze rozwi zania materia owe, za-

pewnia  lepsze parametry cieplne i gwarantowa

wi ksze oszcz dno ci (podczas budowy i eks-

ploatacji). Kwintesencj  stara  Archipelagu s

dokumentacje projektowe sygnowane KLAS  A, 

która wyra a nie tylko niskie zapotrzebowanie 

energetyczne budynku, ale przede wszystkim 

pewn  filozofi ycia obejmuj c  obszar bez-

piecznego miejsca do wzrastania i rozwoju. 

Niezmiernie cenna jest bowiem coraz wi k-

sza wiadomo  wspó czesnych inwestorów, 

którzy nie boj  si  bra   odpowiedzialno ci za 

siebie i otoczenie. Oni ju  wiedz , e dom od-

ciska swe pi tno na rodowisku naturalnym 

– najpierw podczas budowy, pó niej podczas 

eksploatacji. Coraz wi cej osób interesuje si

mo liwo ciami, które pomog  chroni  zasoby 

nieodnawialne. Coraz cz ciej inwestorzy chc

podejmowa  indywidualne dzia ania pomaga-

j ce wiadomie gospodarowa  wod  i energi .

Okazuje si  bowiem, e codzienne, b ahe z pozo-

ru decyzje, mog  dawa  dobry przyk ad i kszta -

towa  pozytywne nawyki. Jednostkowe dzia-

ania za  mo na po czy  w a cuch dobrych 

praktyk, które wska  kierunek rozwoju, u wia-

domi  na ilu polach odciskamy codziennie swe 

pi tno i na czym polega wspó czesna odpowie-

dzialno  inwestora. Dzi ki zrównowa onemu 

podej ciu – równie  podczas wyboru projektu, 

a w konsekwencji i budowy domu – zyskujemy 

na wielu p aszczyznach. 

Decyduj c si  na rozwi zania wyra aj ce dba-

o  o wspólne dobro, wybieramy realne korzy-

ci dla siebie. Tak naprawd  dajemy wtedy wia-

dectwo swojej w asnej klasy…

Je li poszukujesz projektu domu, który zo-

sta  stworzony z my l  o nowoczesnym inwe-

storze – odpowiedzialnym, m drym i otwar-

tym – poznaj projekty ARCHIPELAGU, DOMY 

KLASY A – dokumentacje spe niaj ce potrze-

by wspó czesno ci.

Domy w klasie ARCHIPELAGU
– cechy charakterystyczne
 optymalne projekty cz ce estetyczn  ar-

chitektur  budynków z ergonomiczn  funkcj

wn trz,

 dokumentacje wykorzystuj ce maksymalnie 

parametry cieplne stosowanych materia ów bu-

dowlanych wysokiej jako ci,

 rozwi zania b d ce wyrazem troski o kom-

fort u ytkowy, zdrowie mieszka ców i wyso-

ko  wydatków,

 bardzo dobre parametry cieplne budynków 

wiadcz ce o wysokiej energooszcz dno ci (Ep 

i Ek),

 eliminacja lub dodatkowe efektywne zabez-

pieczenia dla mostków termicznych,

 produkty bezpieczne dla cz owieka i rodo-

wiska naturalnego,

 budynki korzystaj ce aktywnie z odnawial-

nych róde  energii,

 wysoka jako  u ytkowania i niskie koszty 

eksploatacyjne.
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