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Artyku  promocyjny

Firma Domy i Domki SUMMARUM Sp. z o.o. 
istniej ca od 1992 roku nale y do pionierów 
lekkiego budownictwa szkieletowego w Polsce. 
Specjalizujemy si  w budownictwie pasyw-
nym i energooszcz dnym. Od samego pocz t-
ku istnienia firma wspiera idee minimalizowa-
nia zu ycia energii. Chcemy budowa  domy, 
których u ytkowanie b dzie tanie i komfor-
towe z korzy ci  dla rodowiska naturalnego. 
Oferujemy wykonawstwo ,,pod klucz” pod 
pe nym nadzorem in ynierskim, doradztwo 
w zakresie budownictwa energooszcz dnego. 
Wspó pracujemy z zaufanymi i cenionymi ar-
chitektami, którzy s  w stanie zaprojektowa
Pa stwu dom marze .
W trakcie wieloletniego kontaktu z klientami, 
zach camy naszych przysz ych posiadaczy do-
mów do wprowadzania rozwi za  konstruk-
cyjnych, instalacyjnych które w sposób istot-
ny wp yn  na energooszcz dno  budynku. 
Za priorytet uwa amy nast puj ce elementy:
Przegrody zewn trzne. W technologii szkie-
letowej konstrukcja drewniana jest wype nia-
na we n  mineraln  o wspó czynniku przewo-
dzenia ciep a 0,037–0,034 W/(m·K), dodatkowo 
ciany s  docieplane styropianem o wspó czyn-

niku 0,032–0,031 W/(m·K). Przy odpowiedniej 
grubo ci materia ów termoizoluj cych ciany 
zewn trzne uzyskuj  wspó czynnik przeni-
kania 0,10 W/(m2·K) dla wariantu pasywnego 
i 0,15 W/(m2·K) dla energooszcz dnego. Dachy, 
stropodachy zaizolowane 45–70 cm warstw

we ny mineralnej osi gaj  wspó czynnik prze-
nikania 0,10 W/(m2·K) dla wariantu pasyw-
nego i 0,12 W/(m2·K) dla energooszcz dnego. 
Posadowienie. Proponujemy fundamentow
p yt  grzewcz . P yta obejmuje rzut ca ego 
budynku, po uprzednim odizolowaniu go od 
gruntu warstw  termoizolacji. Zapewniona 
jest ci g o  izolacji termicznej, poprzez po -
czenie warstw izolacji pod p yt  z izolacj  na 
cianach. Aby osi gn  wspó czynnik przeni-

kania ciep a 0,20 W/(m2·K) stosujemy warstw
20 cm twardego polistyrenu oraz 30 cm aby 
osi gn  wspó czynnik 0,12 W/(m2·K). W p y-
cie s  zabetonowane przewody rozprowadza-
j ce niskotemperaturowe ogrzewanie. 
Architektura s oneczna. Budynek powinien 
by  ,,otwarty” na oddzia ywanie promieniowa-
nia s onecznego od strony po udniowej w po-
staci zwi kszonej powierzchni przeszklenia. 
Takie rozwi zanie pozwala na uzyskanie du-
ych zysków cieplnych oraz zmniejszenie za-

potrzebowania na energi  do o wietlenia po-
przez wykorzystanie wiat a dziennego. Aby 
unikn  przegrzania pomieszcze  w okresie 
letnim nale y zastosowa  elementy zacienia-
j ce np. aluzje. Pó nocna fasada budynku 
natomiast, powinna by  dobrze zaizolowana 
i odznacza  si  jak najmniejsz  powierzch-
ni  przeszklenia.
Bry a budynku. Straty ciep a budynku s
wprost proporcjonalne do powierzchni jego 
przegród zewn trznych. 

Nale y wi c d y  aby stosunek powierzchni 
przegród zewn trznych (A) do jego kubatury 
(V) by  jak najmniejszy. W praktyce oznacza 
to, e bry a budynku powinna by  jak najbar-
dziej zwarta.
Stolarka okienna. Aby osi gn  stan-
dard domu energooszcz dnego konieczne 
jest zastosowanie okien o wspó czynniku 
Uw=1,3–0,8 W/(m2·K), a dla standardu pa-
sywnego okien o wspó czynniku Uw=0,8–
0,7 W/(m2·K). Z wzgl du na pozyskiwanie zy-
sków ciep a od promieniowania s onecznego 
zastosowany rodzaj szyb powinien charakte-
ryzowa  si  mo liwie wysokim wspó czyn-
nikiem g przepuszczalno ci energii promie-
niowania s onecznego. W przypadku szyb 
podwójnych g  0,60, a dla szyb potrójnych 
g  0,50. Ogromne znaczenie ma profesjonalny 
monta  okien. Nale y stosowa  ,,ciep y monta
okien” czyli w warstwie izolacji, w ten sposób 
minimalizujemy mostki cieplne.
Wentylacja budynku. Najlepszym rozwi za-
niem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciep a. W ten sposób dostarczamy wie e po-
wietrze zewn trzne do pomieszcze , usuwa-
my zu yte powietrze wewn trzne i jedno-
cze nie minimalizujemy straty ciep a. Dzi ki 
wymiennikowi ciep a mo liwe jest odzyska-
nie ciep a z powietrza wywiewanego i ogrza-
nie nim powietrza nawiewanego. Stosujemy 
centrale wentylacyjne z wysokosprawnymi 
wymiennikami ciep a o sprawno ci odzysku 
ciep a powy ej 85%.  
Odnawialne ród a energii. O E znajduj  za-
stosowanie we wszystkich obszarach zu ycia 
energii dla potrzeb budynku mieszkalnego. 
Energia promieniowania s onecznego wykorzy-
stywana w systemach grzewczych i c.w.u a tak-
e w instalacjach elektrycznych z ogniwami 

fotowoltaicznymi. Energia zawarta w wodzie 
gruntowej, gruncie i powietrzu poprzez zasto-
sowanie pomp ciep a.
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DOMY I DOMKI
W sprzedaży gotowe domy w standardzie energo-

oszczędnym i pasywnym. Technologia szkieletowa 

drewniana, stan deweloperski. Możliwość dostosowa-

nia aranżacji do indywidualnych 

potrzeb klienta. Piękne dział-

ki w otulinie Chojnowskiego 

Parku Krajobrazowego.

OSIEDLE ,,STRUMIEŃ” w SOLCU

summarum promocyjny bd4.indd 48summarum promocyjny bd4.indd   48 2015-03-26 18:54:532015-03-26   18:54:53


