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Artyku³ promocyjny

Cenna energia 
Energooszczêdnoœæ to bardzo aktualny temat,

szczególnie dla osób buduj¹cych domy jednoro-

dzinne. I choæ inwestorzy indywidualni zawsze

zwracali uwagê na koszty budowy i eksploatacji

domów, to teraz robi¹ to bardziej œwiadomie. 

Powszechnie propagowana wiedza zwi¹zana

z ekologi¹, dostêpnoœæ nowoczesnych technolo-

gii budowy domów oraz cz³onkostwo Polski

w Unii Europejskiej, a co za tym idzie ko-

niecznoœæ stosowania dyrektywy 2002/91/EC 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, 

spowodowa³y wiêksze zainteresowanie natural-

nymi Ÿród³ami energii. 

Na energiê wykorzystywan¹ w domu jednoro-

dzinnym sk³ada siê energia potrzebna do ogrza-

nia budynku i ciep³ej wody oraz obs³ugi urz¹-

dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Obecnie

korzystamy z coraz wiêkszej liczby sprzêtów u³a-

twiaj¹cych codzienne ¿ycie, ale zu¿ywaj¹cych

te¿ coraz wiêcej energii. Rosn¹ce w tej materii 

potrzeby spo³eczeñstw powoduj¹ koniecznoœæ

racjonalnego podejœcia do metod jej wytwarzania.

Okazuje siê, ¿e sama tylko jej wysoka cena nie jest

wystarczaj¹cym czynnikiem ograniczaj¹cym zu-

¿ycie. Informowanie o sposobach pozyskiwania

energii jest niezbêdne do zmiany sposobu myœle-

nia o œrodowisku naturalnym w skali globalnej,

jak i o osobistym wk³adzie w jego ochronê pod-

czas budowy, a póŸniej eksploatacji w³asnego 

domu.

Pierwszym krokiem jest wybór w³aœciwego pro-

jektu.

Wspó³czesny projekt gotowy
Energooszczêdnoœæ polega na obni¿eniu zapo-

trzebowania domu na energiê. W zwi¹zku z tym,

¿e najwiêcej energii zu¿ywa siê do ogrzania 

domu, najwiêksze oszczêdnoœci mo¿liwe s¹ na

drodze ograniczenia strat ciep³a w budynku. 

Ciep³o mo¿e uciekaæ przez œciany, dach, komin,

okna, drzwi i pod³ogê na gruncie.

Rys. Schemat strat ciep³a w budynku jednorodzin-

nym

Zapotrzebowanie domu na ciep³o zale¿y od

wielkoœci domu i stopnia z³o¿onoœci bry³y,

a wiêc od za³o¿eñ architektonicznych zawar-

tych w projekcie oraz zastosowanych mate-

ria³ów budowlanych i instalacyjnych. 

Dodatkowy wp³yw maj¹ walory naturalne 

terenu, na którym bêdzie budowany dom.

W³aœciwe usytuowanie domu wzglêdem stron

œwiata pozwala korzystaæ z naturalnej ener-

gii np. s³onecznej poprzez zamontowane 

kolektory ogrzewaj¹ce wodê. Innymi 

urz¹dzeniami wartymi zainteresowania s¹

pompy ciep³a, wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciep³a (rekuperacja) oraz urz¹dze-

nia grzewcze o wysokiej sprawnoœci. 

Obecne na polskim rynku gotowe projekty 

domów rzadko legitymuj¹ siê stosownymi 

parametrami cieplnymi w kontekœcie oszczê-

dzania energii. Decyduj¹c siê na wybór 

projektu, a co za tym idzie – przysz³ego domu

– nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na kwali-

fikacje projektantów, wiarygodnoœæ firmy, jej 

dotychczasowe doœwiadczenia i komplekso-

woœæ œwiadczonych us³ug. Uznana pracownia

daje gwarancjê dobrej jakoœci dokumentacji

i rzetelnej obs³ugi inwestora.

Projekty Archipelagu dos-

têpne s¹ w kwartalnikach

„Domy Rodzinne”, 

roczniku „Najpiêkniejsze 

projekty domów” oraz w Internecie: 

www.archipelag.pl

Pracownia Projektowa Archipelag

ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroc³aw

tel.  071 798 38 12

faks 071 798 38 69

www.archipelag.pl

Wysokie oczekiwania inwestorów indywidualnych oraz dostêpnoœæ nowych

technologii i materia³ów wp³ywaj¹ na kszta³towanie rynku budowlanego 

i stawiaj¹ przed nim coraz wiêksze wymagania. Buduj¹cy chc¹ mieszkaæ 

nie tylko w domach funkcjonalnych, komfortowych i nowoczesnych, ale 

równie¿ w domach o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznych dla cz³owie-

ka i œrodowiska. Bior¹c pod uwagê wymagania klientów Archipelag 

proponuje now¹ kolekcjê projektów, które ³¹cz¹ szeroko pojêt¹ nowocze-

snoœæ z komfortem, zdrowie z innowacyjnoœci¹, a ekologiê z ekonomi¹. 

Rok 2008 to czas projektów z dobr¹ energi¹.

Domy XXI, nie tylko energooszczêdne
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