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Artyku  promocyjny

Dom LUMINA zosta  zapro-

jektowany dla ludzi wyma-

gaj cych, którzy ceni  sobie 

wygod  i komfort, a jedno-

cze nie pragn  domu nowo-

czesnego, bezpiecznego z za-

stosowaniem najnowszych 

rozwi za  technicznych. 

Zespó  architektów tworz -

cych koncepcj  budynku 

przyk ada  szczególn  wag

do jego energooszcz dno-

ci, tak aby poza adn  archi-

tektur  i wygodnym rozpla-

nowaniem funkcji, stworzy

dom przyjazny rodowisku. 

Dzi ki tym za o eniom powsta  dom, który 

poprzez zastosowane w nim nowoczesnych 

rozwi za  ma niskie zapotrzebowanie na 

energi , a co za tym idzie – jest niezwy-

kle ekonomiczny w u ytkowaniu. Z pewno-

ci  LUMINA, jako budynek energooszcz d-

ny b dzie dro szy w realizacji, ze wzgl du

na u ycie materia ów o najlepszych parame-

trach oraz zastosowanie najnowszych tech-

nologii wykorzystuj cych naturalne ród a

energii. Ale jednocze nie zapotrzebowa-

nie na zu ycie energii do ogrzania domu 

i wody u ytkowej b dzie kilkukrotnie ni -

sze ni  w tradycyjnie wybudowanym bu-

dynku, spe niaj cym wszelkie wymaga-

ne normy. Bardzo istotnym elementem jest 

mo liwo  wykorzystania darmowej energii 

s onecznej oraz geotermicznej. Dlatego istot-

ne jest w a ciwe usytuowanie domu wzgl -

dem stron wiata. Projekt domu LUMINA 

zosta  zaprojektowany jako budynek o pro-

stej, zwartej bryle, który nie posiada elemen-

tów, które mog yby stanowi  potencjalne 

mostki termiczne – czyli takie, przez które 

„ucieka” ciep o. Tak jak ju  wcze niej by o

to wspomniane, niezwykle istotne jest w a-

ciwe usytuowanie budynku w stosunku 

do stron wiata. Na najbardziej do wietlo-

nych elewacjach (po udniowej i zachodniej) 

umieszczone s  kolektory s oneczne i ogni-

wa fotowoltaiczne, które wykorzystuj  ener-

gi  s oneczn  do wytwarzania ciep ej wody 

u ytkowej i produkcji energii. Elewacje wy-

ko czone s  niezwykle ascetycznie – bia ym 

tynkiem mineralnym, coko y – szarym tyn-

kiem wodoodpornym. Dach pokryty blach

stalow  w kolorze szarym. 

Elementami wyró niaj cymi budynek s

okna po aciowe. Ich ilo , usytuowanie i po-

czenia z oknami kolankowymi oraz kolek-

torami s onecznymi tworz  charakterystycz-

ny rodzaj architektury. Aby uzyska  bardzo 

dobry wynik je li chodzi o wspó czynniki 

przenikania ciep a domu, wa ne jest zastoso-

wanie okien o najlepszych parametrach: wsp. 

dla ramy U = 1,0–1,2 W/(m2•K), dla szyby 

U = 0,5–0,6 W/(m2•K). Okna zamontowane 

b d  w izolacji a ich mocowanie rozwi za-

ne za pomoc  odpowiednich k towników, co 

zminimalizuje mostki termiczne wokó  okien.

W budynkach energooszcz dnych wa -

na jest izolacyjno  i szczelno  przegród ze-

wn trznych. W przypadku projektu LUMINA 

zastosowano cian  dwuwarstwow  z 20 cm 

warstwy we ny skalnej do jej ocieplenia. Takie 

rozwi zanie pozwala na uzyskanie wspó -

czynnika U dla cian zewn trznych równe-

go 0,14 W/(m2•K). Wa ne jest równie  w a ciwe 

ocieplenie p yty fundamentowej – w LUMINIE 

zastosowano dwudziestocentymetrow  war-

stw  polistyrenu ekstrudowanego, a mi dzy 

p yt  a cian  fundamentow  – pustaki izo-

lacyjne. Wspó czynnik przenikalno ci ciepl-

nej dla pod ogi na gruncie wynosi w tym wy-

padku U = 0,11 W/(m2•K). Podobnie wygl da 

sytuacja z po aciami dachu, gdzie dzi ki za-

stosowaniu konstrukcji z be-

lek drewnianych dwueto-

wych oraz 30 cm warstwy 

izolacji termicznej wspó -

czynnik U = 0,14 W/(m2•K). 

S  to parametry charaktery-

zuj ce budynek wysoko ener-

gooszcz dny.  W projektach 

domów energooszcz dnych 

korzysta si  z najnowszych 

osi gni  w dziedzinie ogrze-

wania. Cz sto wykorzystuje 

si  naturalne zasoby energii: 

s o ce, ciep o ziemi, wiatr itp. 

W domu LUMINA jako ró-

d o ogrzewania b dzie zain-

stalowana gruntowa pompa ciep a z kolekto-

rami pionowymi, co znacznie obni y koszty 

utrzymania. Wentylacja mechaniczna z odzy-

skiem ciep a, wyeliminuje ewentualne straty 

ciep a. Nowoczesne technologie, coraz lepsze 

materia y budowlane oraz wiedza, któr  aktu-

alnie posiadamy, umo liwiaj  budow  domu 

przyjaznego rodowisku i niedrogiego w eks-

ploatacji.
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Jakie cechy budynku sprzyjaj  energooszcz dno ci?
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