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W powszechnej opinii budowanie domu 

trwa d ugo, jest trudne i bardzo kosztowne, 

a przede wszystkim czasoch onne. Inwestor 

i jednocze nie przysz y u ytkownik budyn-

ku musi umiej tnie wybiera  materia y, bio-

r c pod uwag  zarówno ich koszt, jak i efek-

tywno  przysz ej eksploatacji. W ród wielu 

wykonawców utar o si  przekonanie, e tyl-

ko najdro sze materia y gwarantuj  przysz y

komfort i oszcz dne u ytkowanie, a ciep y

dom to dom ocieplony. Rewolucyjna techno-

logia HOTBLOK podwa a te mity i pokazuje, 

e mo na atwo i szybko wybudowa  budynek 

mieszkalny, który b dzie tani, ciep y i nisko-

energetyczny.

Prze omowe rozwi zanie
Podstawow  zalet  technologii HOTBLOK jest 

doskona y wspó czynnik izolacyjno ci ter-

micznej U = 0,15 W/(m2·K). Wa ne jest przy 

tym, e nak ady na zbudowanie ciany jed-

nowarstwowej s  ni sze ni ciany dwuwar-

stwowej, która osi ga porównywalne para-

metry cieplne. Wznoszenie cian z bloczków 

HOTBLOK jest prostym sposobem budowania 

domów, ale nale y pami ta  o staranno ci wy-

konawczej. Ka dy, kto dysponuje podstawo-

w  wiedz   z zakresu sztuki murarskiej, mo e

wybudowa  dom z elementów HOTBLOK 

oszcz dzaj c czas i obni aj c koszty. Ale nie 

s  to jedyne atuty technologii HOTBLOK. Jej 

zalet  jest równie  po czenie rewelacyjnej 

izolacyjno ci z innymi parametrami, które 

zwykle wzajemnie si  wykluczaj , np. izola-

cyjno  z wytrzyma o ci , paroprzepuszczal-

no  z mrozoodporno ci  i wodoodporno-

ci , d wi koch onno  z ognioodporno ci .

Technologia HOTBLOK to idealny materia

do budowy zarówno nowoczesnych domów 

mieszkalnych, u yteczno ci publicznej, prze-

mys owej i rolniczej.

Tajemnicze U
Wspó czynnik przenikania ciep a (U) to je-

den z najwa niejszych parametrów budowla-

nych. Im jest ni szy, tym wi ksza oszcz dno

energii i zwi zanych z ni  kosztów. Bloczki 

HOTBLOK posiadaj  izolacyjno  na poziomie 

U = 0,15 W/(m2·K), wystarczaj c  do budowy 

domów energooszcz dnych, a nawet pasywnych! 

Czas to pieni dz!
ciany wykonane w technice HOTBLOK nie 

wymagaj  ocieplenia, co skraca znacznie czas 

budowy. Optymalnie dobrany rozmiar i waga 

pojedynczego bloku sprawiaj , e murowanie 

post puje bardzo szybko. Do wymurowania 

1 m2 ciany potrzebne jest tylko 6,9 elementów.  

Wygodne uchwyty u atwiaj  przenoszenie 

i uk adanie w cianie, a system „pióro-wpust” 

eliminuje konieczno  u ywania zaprawy 

w spoinie pionowej. 

eby ciep o nie uciek o...
System HOTBLOK zapobiega powstawaniu 

mostków termicznych, co skutecznie zmniej-

sza straty ciep a. Spoin  poziom  tworzy za-

prawa termoizolacyjna, a pionow  zast puj

szczelne podwójne zamki. Dzi ki zastosowa-

niu zró nicowanych pod wzgl dem kszta tu, 

idealnie dopasowanych elementów ca a ciana 

wykonana jest z jednorodnego materia u o do-

skona ej izolacyjno ci.

Tniemy koszty! 
System HOTBLOK to sposób na podwójne 

oszcz dno ci! Po pierwsze, umo liwia budo-

w  energooszcz dnego domu za cen  ni sz

ni  w przypadku domu zbudowanego ze cian 

dwuwarstwowych o porównywalnych para-

metrach. Po drugie za , dzi ki wysokiej izo-

lacyjno ci pozwala zaoszcz dzi  pieni dze 

przeznaczone na utrzymanie odpowiedniej 

temperatury. A zatem zanim zaczniesz budo-

wa  dom poznaj technologi  HOTBLOK naj-

prostszy sposób na ciep y dom. 

ciany HOTBLOK posiadaj  certyfikat 

Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.

Odwied  stron  www.hotblok.pl i sprawd

nasz  ofert .

Parametry produktu
Wspó czynnik przenikania ciep a•

U = 0,15 W/(m2·K)

Wytrzyma o  na ciskanie – 1,5 MPa•

Absorpcja wody – poni ej 20%•

Odporno  na zamra anie/rozmra anie •

spe niona, ubytek masy poni ej 5%

Materia  ognioodporny.•

Artyku  promocyjny

Technologia HOTBLOK 
ciany energooszcz dne
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