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JAKIE MAJĄ ZALETY?

Zalety domów:

� każdy dom dostosowany jest do indywidualnych potrzeb

członków rodziny, funkcjonalny, solidny, trwały

� klienci mają do wyboru projekty typowe oraz możliwość wykona-

nia w naszej pracowni architektonicznej projektu indywidualnego

� technologia sprawdzona w 70 000 realizacji

� energooszczędność - niewielkie zużycie energii potrzebnej do

ogrzania domu

� wysoka jakość

� kompleksowe wykonanie

� gwarancja 30-letnia na konstrukcję budynku

� najlepsza izolacja cieplna - współczynnik przenikalności cieplnej

U=0,16 W/(m2K)

� krótki czas budowy

Zalety technologii:

Technologia niemiecka powstała z połączenia najlepszych elemen-

tów technologii tradycyjnej z elementami pochodzenia naturalnego

� energooszczędność - poprzez dobór odpowiednich materiałów

uzyskujemy najlepszy współczynnik przenikalności cieplnej, co

przekłada się na małe zużycie energii potrzebnej do ogrzania

domu

� krótki czas budowy - duża część prac przeniesiona jest z placu

budowy do nowoczesnych hal produkcyjnych, co zdecydowanie

skraca czas budowy

� wysoka jakość – prefabrykacja takich elementów jak ściany, stropy

czy dach eliminuje negatywny wpływ czynników atmosferycznych

na ich jakość; ponadto stosowane wysokiej klasy okna, drzwi czy

pokrycie dachowe pozwalają na długo zachować elegancki wygląd

domu, co gwarantuje dobre samopoczucie jego mieszkańców

� dokładna kontrola – każdy z budowanych przez naszą firmę

domów przechodzi podwójną kontrolę – pierwszy raz podczas

cyklu produkcyjnego, drugi na placu podczas budowy

� nowoczesne rozwiązania – domy BIENZENKER mogą być

wyposażone w pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperację z

odzyskiem ciepła itp.

INFORMACJE DODATKOWE
Gwarancja: 30 lat na konstrukcję budynku

Usługi:

� własna pracownia architektoniczna

� wzorcownia materiałów używanych zarówno do budowy, jak i

prac wykończeniowych

� serwis działkowy z aktualnymi informacjami na temat atrak-

cyjnych działek w różnych lokalizacjach

� nadzór budowlany oraz pełna opieka nad budynkiem i placem

budowy

� na życzenie klientów możliwość załatwienia wszelkich formalnoś-

ci potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę

� serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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tel. 022 751 00 62

www.bien-zenker.com.pl

e-mail: info@bien-zenker.com.pl
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