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Artyku  promocyjny

Coraz cz ciej mo na zetkn  si  z budo-

waniem domu, który zosta  wcze niej przy-

gotowany w zak adzie produkcyjnym. 

DOMIKON jest firm , która zajmuje si  re-

alizacjami z wykorzystaniem takiej w a nie 

metody wznoszenia domów. DOMIKON bu-

duje w oparciu o najnowsze trendy i techno-

logi cz c je z tradycj .

Konstrukcja domu oparta jest o materia

stworzony bezpo rednio przez natur , czy-

li drewno. cz c je z innymi materia ami 

uzyskuje si  solidne, trwa e i co w obecnych 

czasach jest niezmiernie wa ne, energoosz-

cz dne domy. Stosowane rozwi zania po-

zwalaj  na realizowanie niemal dowolnej 

wizji architekta.

Zadanie firmy rozpoczyna si  od uzgod-

nie  z inwestorem, co do wielko ci domu, 

rozwi za  funkcjonalnych, architektury bu-

dynku, wyposa enia w instalacje. Kolejny 

krok to opracowanie dokumentacji technicz-

nej oraz ustalenie szczegó owego zakresu do-

stawy. Produkcja gotowych elementów domu, 

ich monta  na dzia ce klienta a  do oddania 

gotowego do zamieszkania budynku to kolej-

ne kroki na drodze do w asnego lokum. 

Produkcja gotowych elementów domu 

w hali produkcyjnej odbywa si  wg ci-

s ych wytycznych, opracowanych deta-

li oraz wg re imu, jaki stawia technologia. 

Wytwarzanie elementów przebiega w spo-

sób niezale ny od zmiennych i niekorzyst-

nych warunków atmosferycznych takich 

jak deszcz, nieg, mróz czy wiatr. Skraca to 

ca y cykl budowy. Czas produkcji elemen-

tów domu w wytwórni trwa oko o 2 tygodni. 

Budowanie w szybkim tempie
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Monta  na przygotowanej wcze niej p ycie 

fundamentowej zajmuje od 3 do 5 dni.

DOMIKON buduje wg projektów indywidu-

alnych oraz na podstawie dost pnych na ryn-

ku projektów gotowych. Wielko  realizowa-

nych domów, ich wygl d, dobór materia ów, 

to wszystko uzale nione jest od inwestora.. 

Konstrukcja budynku
Fundament: P yta elbetowa. Wykonuje j

firma b d  inwestor wg projektu i wytycz-

nych firmy.

ciany: ciany zewn trzne: konstrukcja 

szkieletu drewnianego z obustronnym 

poszyciem z p yt OSB, z wyko czeniem 

p yt  g-k oraz elewacj  z tynkiem silikato-

wym na we nie mineralnej. Grubo

ok. 28,5 cm. Wspó czynnik przenikania 

ciep a U = 0,19 W/(m2K).

ciany dzia owe: drewniane z poszyciem 

p ytami OSB wyko czone ok adzina gipso-

wo-kartonow , Grubo ciany wynosi

210 mm/150 mm.

Stropy: Konstrukcja belkowa wg oblicze

statycznych z poszyciem od górnej strony 

z p yt OSB oraz izolacj  ciepln  i akustyczn .

Dach: Elementy no ne z drewna klejonego 

o przekroju wg oblicze , uk ad krokwiowy 

z izolacj  w przestrzeni konstrukcji, pokry-

ty dachówk  cementow .

Rynny PCW. Widoczne elementy drewniane 

pokryte lazurem.

Stolarka: Okna PCW lub drewniane, 

parapety zewn trzne aluminiowe. 

Gwarancje: 25 lat na konstrukcj , 2 lata 

na pozosta e prace.

Czas oczekiwania na dom wynosi oko o

12 tygodni od podpisania umowy.

BD9_08_artyk prom Domikon.indd 37BD9_08_artyk prom Domikon.indd   37 2008-08-20 09:36:502008-08-20   09:36:50


