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Artyku  promocyjny

VADEMECUM DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO

– Dom wcale nie musi mie  tradycyjnych fun-
damentów – mówi Sempi ski. – Wystarczy 
p yta fundamentowa, odpowiednio ocieplona 
styropianem.
Styropian do prowadzonych przez Macieja 
Sempi skiego inwestycji przygotowywa a za 
ka dym razem Fabryka Styropianu ARBET. 
Maciej Sempi ski podczas opracowywa-
nia koncepcji budowy szuka  – jak sam to 
zdefiniowa  – „styropianu który wiele potra-
fi”. Tym poj ciem okre la  na w asny u ytek 
styropian wyprodukowany w du ych p y-
tach o powierzchni 1000 × 4000 mm, dzi -
ki czemu zminimalizowane zosta yby stra-
ty ciep a na mostkach termicznych, a tak e
styropian, który posiada by korzystn  lamb-
d , du  odporno  na obci enia i najlepsz
mo liw  przy wysokich parametrach tech-
nicznych cen . Zainteresowa  si  produk-
tami ARBETu i z kierownikiem zak adu FS 
ARBET w Gostyniu, Paw em Piotrowskim, 
wypracowa  nowatorskie rozwi zanie: do 
pierwszej budowy u yto p yt HYDROPIAN, 
a w nast pnych PARKING EXPERT.

Budowa domu – wg koncepcji Pana 
Macieja – na takiej p ycie jest prosta i ta-
nia. To rozwi zanie pozwala na os oni -
cie gruntu od warunków zewn trznych, 
co podnosi gradient temperatury z wn -
trza ziemi tu  pod p yt  fundamentow .
Sta a temperatura gruntu potrafi przy do-

brze zrealizowanym gruntowym wymien-
niku ciep a ogrzewa  powietrze wchodz -
ce do budynku zim  z np. -15°C do +8°C, 
a latem sch adza  z +40°C do +18°C. P yta 
to równie  gotowa powierzchnia do uk a-
dania np. glazury czy parkietu – zatem i tu 
Sempi ski wskazuje oszcz dno ci przy bu-
dowie. – Przedstawiony element stanowi 
wspania e ród o energii odnawialnej, daje 
wielki komfort u ytkowania, obni a koszt 
nak adów inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych – zapewnia Sempi ski.

Energi  ciepln  kumuluje p yta oraz cia-
ny – zaizolowane FASAD  GRAFIT. 
Pytany o koszty Maciej Sempi ski wyja-
nia, e jego w asny, pierwszy w ten spo-

sób zbudowany dom, kosztowa  350 tys. z
brutto z wyposa eniem. Podczas ostatniej 
zimy koszt ogrzania jego domu i podgrza-
nia wody, wyniós  ok. 90 z /mc/4 m-ce brut-
to. Dom Pana Macieja stoi na 100 m2 p ycie, 
ma du e poddasze nieu ytkowe, nie posia-
da adnych innych dodatkowych róde
energii. 

– Np. dzi  przy +4° na dworze, zimnie, 
deszczu i wietrze, w domu utrzymuj  temp. 
22,0°C, wilgotno  41%, temp. posadzek 
21,2°C. W tej technologii mo na budowa  te
obiekty o wi kszej kubaturze. Oceniam, e
jest to najszybciej zwracaj ca si  inwestycja
– t umaczy Sempi ski. 

Maciej Sempi ski konkluduje, e rynek 
przyzwyczai  nas do my lenia, e budynek 
pasywny to skorupa z kosztownymi udo-
godnieniami, dzi ki którym oszcz dza si
energi . „To b d” podkre la. 

Koncepcja domu prawdziwie pasywne-
go to pozyskanie energii dost pnej za dar-
mo i bez limitów. Wa ny jest te  ekologia 
– wokó  nowej budowy prowadzonej przez 
Sempi skiego wida  budynki z kominami 
i stale czu  dym. Tymczasem dom praw-
dziwie pasywny nie tylko nie jest kosz-
towny, ale i nie zanieczyszcza. – Wybra em 
Prawdziwy Styropian ARBETu i mog  po-
wiedzie , e to produkt bardzo wspieraj cy 
dzia ania proekologiczne – zapewnia na ko-
niec Maciej Sempi ski. 

Dom pasywny ze styropianem ARBETu

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j. 
www.arbet.pl, e-mail: sekretariat@arbet.pl 

Fabryki i biura handlowe: 
Koszalin: ul. Bohaterów Warszawy 32, 

75-211 Koszalin, tel. 94 342 20 76 (do 9), 
faks 94 342 23 90 

Gosty : Czachorowo 57, 63-800 Gosty ,
tel. 65 572 37 00, faks 65 572 38 14, 

e-mail: gostyn@arbet.pl 
Przodkowo: 83-304 Kawle Dolne 143, 

tel. 58 686 10 53, e-mail: przodkowo@arbet.pl 
Golub-Dobrzy : ul. PTTK 56, 87-400 Golub 

Dobrzy , tel. 56 683 50 34 (do 6), faks 56 683 22 74, 
e-mail: golub@arbet.pl 

Jas o: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jas o,
tel./faks 13 491 50 61 (63), e-mail: jaslo@arbet.pl

Maciej Sempi ski nadzoruje ju  kolejn  budow  domu wg au-
torskiej koncepcji. Dowodzi, e darmowym ród em energii 
do grzania i ch odzenia domu jest grunt pod budynkiem oraz 
Prawdziwy Styropian. Sempi ski pierwszy dom zbudowa  dla 
siebie. Aby przedstawi  jak go wykorzystuje, zaprosi  przed-
stawicieli FS ARBET do obejrzenia inwestycji.
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