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Artyku  promocyjny

Oferta gotowych domów jednorodzinnych, 

z jak  spotykaj  si  osoby zamierzaj ce za-

gospodarowa  swoj  dzia k  budowlan ,

to zazwyczaj solidny standard – trwa e i es-

tetyczne domy na ka d  kiesze . BUDIMEX 

DANWOOD, oferuj cy gotowe domy w sys-

temie konstrukcji szkieletowej pod mar-

k  Dan-Wood House, ma równie  w swoim 

katalogu projektów ca  seri  atrakcyj-

nych rozwi za  z ekonomicznej serii CITY. 

To ogromna ró norodno  ofert w korzyst-

nej cenie, od ma ego domku a  po obszerny 

dom dla kilku pokole  (od 80 do 210 m2).

Indywidualne rozwi zania dla 
wymagaj cych
Jednak w Polsce – wzorem dojrza ych ryn-

ków mieszkaniowych w ca ej Europie – po-

jawiaj  si  coraz cz ciej zamo ni klienci, 

którzy poszukuj  dla siebie rozwi za  nie-

koniecznie najta szych, ale przede wszyst-

kim pi knych, nowoczesnych, zdrowych 

oraz – co wa ne – indywidualnych i nie-

powtarzalnych. To w a nie dla tej gru-

py osób BUDIMEX DANWOOD zapropono-

wa  unikaln  seri  projektow  VISION. Seria 

VISION to kilkadziesi t gotowych projektów, 

na podstawie których ka dy, kto planuje wy-

budowanie domu, mo e opracowa  swój in-

dywidualny, w asny projekt wn trza domu 

– wprowadzaj c dowolne modyfikacje przy 

pomocy do wiadczonego architekta. 

To chyba najprostsza droga do zrealizowania 

swojego w asnego pomys u na ekskluzywny i 

nowoczesny dom.

Co ciekawe, przedstawione w katalo-

gu VISION projekty opracowane zosta y na 

podstawie wizji architektów, ale… tak e na 

podstawie ponad kilkunastu lat praktyki 

oraz rozmów z klientami firmy BUDIMEX 

DANWOOD. Zaproponowane rozwi zania 

s  wi c realizacj  najwa niejszych potrzeb

i oczekiwa  osób buduj cych w asne domy.

Przy takich rozmiarach domu jednorodzin-

nego, jakie proponuje BUDIMEX DANWOOD 

w serii VISION (od 150 do 280 m2), mo na 

ju  mówi  nie tyle o domu, ile o eleganckiej 

willi czy przestronnej rezydencji. Dodajmy, 

e domy te s  oferowane w dwóch koncep-

cjach architektonicznych – nowoczesnej oraz 

tradycyjnej. Czyli – swoje potrzeby zaspoko-

j  zarówno osoby pragn ce zrobi  wra enie 

majestatem budynku, jak równie  ci wszy-

scy, którzy chc  przyku  uwag  swoich go ci 

czym  niekonwencjonalnym i zaskakuj cym.

WohnArt i… projektujesz sam
BUDIMEX DANWOOD stawia w swojej ofer-

cie domów VISION na w asn  wyobra ni

ka dego indywidualnego inwestora. Dlatego 

– w odpowiedzi na zg aszane przez klien-

tów z ca ej Europy potrzeby – opracowano 

program aran acji wn trz WohnArt. Polega 

on na tym, e – po wst pnym zapoznaniu 

si  z proponowanym projektem – ka da oso-

ba zainteresowana wybudowaniem domu 

opracowuje wspólnie z architektem firmy 

szczegó owe elementy wystroju – takie jak 

ustawienie cian, uk ad o wietlenia oraz ko-

lor czy kszta t sufitów. Uwzgl dniane s

w a ciwie wszelkie yczenia – od drobnych 

Domy VISION:
komfort nowoczesnych 
technologii
Energooszcz dne technologie najnowszej 

generacji, indywidualne projekty 

komfortowych wn trz oraz niekonwencjonalne 

rozwi zania architektoniczne – to 

najwa niejsze cechy eleganckich willi 

i rezydencji oferowanych na polskim rynku 

przez firm  BUDIMEX DANWOOD w ramach 

serii VISION. S  to obszerne domy dla 

wymagaj cych klientów, zdecydowanych 

zainwestowa  w komfort, atmosfer  oraz 

proekologiczny charakter w asnego domu.
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zmian, a  do swobodnego zaplanowania 

ca ego domu.

W efekcie ka dy dom VISION posiada in-

dywidualne i niepowtarzalne cechy, ma 

swój unikalny charakter nadany mu prak-

tycznie samodzielnie przez w a ciciela. 

Do tego dochodzi du y komfort cechuj cy 

ca  seri  projektow  – poczynaj c od prze-

strzeni (wysoko  pomieszcze  na parterze 

wynosi 2,68 metra), a ko cz c na zastoso-

wanych technologiach, które czyni  miesz-

kanie zdrowszym, trwalszym oraz – para-

doksalnie – ta szym do ycia. 

Energooszcz dno  pod rami
z ekologi
Podstawowym budulcem domów Dan-

Wood House jest drewno, co jest pierw-

szym krokiem w kierunku tworzenia zdro-

wych, naturalnych warunków ycia. 

Specjalne technologie sprawiaj , ze domy 

VISION cechuje ponadto wyj tkowa ener-

gooszcz dno . Pozwala to z jednej strony 

lepiej chroni rodowisko naturalne, 

a z drugiej – zdecydowanie obni y  kosz-

ty mieszkania. Do  powiedzie , e tego ro-

dzaju inwestycje ekologiczne (minimali-

zuj ce zu ycie energii) zwracaj  si  ju  po 

kilku latach. 

Wszystkie domy Dan-Wood House – dzi -

ki swojej konstrukcji – s  zasadniczo bu-

dynkami o niskim zu yciu energii. W efek-

cie – koszty u ytkowania s  ni sze, a emisja 

dwutlenku w gla zostaje zredukowana do 

minimum. Jednak seria VISION cechuje si

dodatkowymi rozwi zaniami energoosz-

cz dnymi i przyjaznymi dla rodowiska. 

Specjalnie dla tych domów firma opracowa-

a bowiem now cian  zewn trzn  Super-

Thermowand o wyj tkowo niskim wspó -

czynniku przenikania ciep a– tylko 

0,148W/(m2K). W efekcie wn trza domów 

VISION w lecie nie nagrzewaj  si , w zi-

mie nie trac  ciep a nawet w najsilniejsze 

mrozy. A do tego wszystkiego – doskona-

le zabezpieczona pod oga, specjalnie izolo-

wane trzyszybowe okna oraz wydajny sys-

tem ogrzewania gazowego – to pozwala do 

minimum ograniczy  koszty u ytkowania. 

Dodatkowo, na specjalne zamówienie klien-

ta, domy Dan-Wood House s  wyposa ane 

w systemy pozyskiwania energii s onecznej.

Certyfikowana gwarancja
Seria domów VISION wyró nia si  wi c

faktycznie – nie tylko szczególn  dba o ci

o architektur , ale równie  trosk  o naj-

wy szej jako ci wyposa enie i wyko cze-

nie. Warto zauwa y , e firma BUDIMEX 

DANWOOD posiada certyfikaty jako ci na-

wet z wymagaj cego rynku niemieckiego – 

w tym znak jako ci RAL oraz certyfikat 

ISO 9001 na projektowanie, produkcj ,

monta  i sprzeda  domów drewnianych 

szkieletowych. Ta najwy sza jako  dotyczy 

wszystkich elementów konstrukcyjnych, 

jak równie  zastosowanych materia ów. 

Przestronne wn trza i imponuj ca archi-

tektura. Poczucie rzeczywistego komfor-

tu, bezpiecze stwa i estetyki. To wszyst-

ko otrzymuj  osoby, które zdecydowa y si

skorzysta  z programu VISION. Warto te

przypomnie , e BUDIMEX DANWOOD 

udziela a  30-letniej gwarancji na kon-

strukcj  domu. Otrzymujemy wi c pew-

no , e b dziemy w a cicielami wspa-

nia ej willi, która pos u y nam przez lata. 

Podsumowuj c: domy Dan-Wood House 

VISION to naprawd  atrakcyjna oferta z 

gwarantowan  satysfakcj .

PRZYK ADOWE ROZWI ZANIA, JAKIE MO NA 

WPROWADZI  U YWAJ C PROGRAMU WOHNART:

 kszta t obni onego sufitu w jadalni mo e stanowi  odbicie sto u jadalnianego – okr g ego 

lub prostok tnego;

 rysunek pod ogi i zró nicowanie materia ów wyko czeniowych umownie wyznacz  granice 

mi dzy holem i salonem czy jadalni  i kuchni ;

ciany mog  otwiera  lub zamyka  przestrze , a gotowe modu y cianek mo na ze sob

zestawia  w dowolny sposób, tworz c wn trza pó otwarte, harmonijnie cz c funkcje po-

mieszcze ;

 otwory i wn ki w cianach s u  ekspozycji pami tek i przeró nych rodzinnych drobiazgów 

– albo staj  si  miejscem na oryginalne, nastrojowe lampy;

wiat o w niszach ciennych wydobywa kolor i kontur mebli oraz elementów wyposa enia.

BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o.

ul. Bra ska 132, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 085 730 00 33

e-mail: info@danwood.pl, www.danwood.pl
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