ARTYKU PROMOCYJNY DOMY IbDOMKI SUMMARUM

Domy pasywne ibenergooszczÚdne
Firma Domy ibDomki SUMMARUM Sp.
zbo.o. istniejÈca od 1992 roku naleĝy
do pionierów lekkiego budownictwa
szkieletowego wbPolsce. SpecjalnoĂciÈ
firmy jest budownictwo pasywne
ibenergooszczÚdne. Buduje domy
wbtechnologii szkieletowej oraz
murowanej – tradycyjnej wbstandardzie
pasywnym, certyfikowane przez
Passivhaus Institut zbDarmstadt
– 15 kWh/m2 oraz przez NFO¥iGWNF15. Od samego poczÈtku istnienia
firma wspiera idee minimalizowania
zuĝycia energii. Inwestuje ibposzukuje
nowych, jeszcze lepszych materiaïów
ibdoskonalszych rozwiÈzañ. Domy
ibDomki SUMMARUM chce budowaÊ
domy, których uĝytkowanie bÚdzie
tanie ibkomfortowe, zbkorzyĂciÈ dla
Ărodowiska naturalnego. Podchodzi do
budownictwa zbpasjÈ ibdlatego ma tak
wielu zadowolonych klientów.
ZAKRES DZIAALNO¥CI:

OFERTA:

kompleksowa budowa domów od stanu
surowego aĝ ,,pod klucz”
z budowa domów wb standardzie energooszczÚdnym (40 kWh/m2K) lub pasywnym
(15 kWh/m2K)
z domy letniskowe
z rozbudowy ibmodernizacje
z nadbudowy dla domów wielorodzinnych
ibjednorodzinnych
z hale, obiekty sportowe
z pawilony sprzedaĝowo-wystawowe
z prefabrykowane elementy do szybkiego
montaĝu
z grzewcze pïyty fundamentowe
z instalacje zbwykorzystaniem OZE
z realizacja budynków wbkonstrukcji drewnianej szkieletowej
z realizacja budynków wbkonstrukcji tradycyjnej – murowanej

peïny nadzór inĝynierski nad prowadzonymi robotami budowlanymi
z profesjonalne doradztwo zbzakresie budownictwa, wbszczególnoĂci budownictwa energooszczÚdnego ibpasywnego
z certyfikowane materiaïy budowlane
z wykwalifikowane ekipy budujÈce
z wspóïpraca zbzaufanymi ibcenionymi architektami, którzy sÈ wb stanie zaprojektowaÊ
Pañstwa dom marzeñ
z indywidualne podejĂcie do klienta, wsïuchanie siÚ wbpotrzeby iboczekiwania
z fachowa pomoc przy zaïatwianiu wszelkich formalnoĂci urzÚdowych zwiÈzanych
zbbudowÈ domu
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ZALETY OFEROWANEJ
TECHNOLOGII:
zdrowy mikroklimat, dziÚki zastosowaniu
drewna ibnaturalnych surowców
z krótki czas budowy tzn. 3–4 miesiÈce
z

oszczÚdnoĂÊ energii – przegrody zewnÚtrzne majÈ wspóïczynnik przenikania ciepïa
U=0,10 W/(m 2·K), dla porównania domy
standardowe majÈ U=0,24–0,30 W/(m2·K)
z ïatwoĂÊ rozbudowy
z lekki szkielet jest niezastÈpiony tam, gdzie
dopuszczalne obciÈĝenia wykluczajÈ inne
technologie (system idealny przy nadbudowach)
z czynniki atmosferyczne nie wpïywajÈ na
przebieg budowy – firma realizuje inwestycje
przez caïy rok. }
z

Domy ibDomki SUMMARUM Sp. zbo.o.
ul. Wilanowska 228, 05-507 Sïomczyn
tel. 22 754 40 99, 501 471 601
www.domyidomki.com
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