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Artyku  promocyjny

Dom to marzenie wi kszo ci Polaków. To rów-

nie  podstawowa potrzeba cz owieka, której wy-

pe nienie pozwala odnale  spokój, bezpiecze -

stwo i spe nienie. Dzi ki posiadaniu w asnego 

azylu polskie rodziny mog  si  rozwija  i czerpa

z niego energi  niezb dn  do codziennego funk-

cjonowania. Znaj c oczekiwania buduj cych 

i maj c wieloletnie do wiadczenie w projekto-

waniu domów jednorodzinnych, ARCHIPELAG 

proponuje rozwi zania zgodne z najnowsz  wie-

dz  techniczn  oraz zmieniaj cym si  prawem 

budowlanym. Oferowane przez nas projekty go-

towe spe niaj  te  wszelkie wymogi zwi zane 

z energooszcz dno ci , a du a cz  kolekcji to 

domy wysoko energooszcz dne. Ka dy sprzeda-

wany przez nas projekt podlega nie tylko rygo-

rystycznej ocenie ekspertów, ale równie  prak-

tyków rynku, którymi s  nasi klienci.

Oferowane korzy ci
ARCHIPELAG oferuje bogat  ofert  ponad 800 

projektów domów, w ród których mo na zna-

le  domy ma e – o prostej bryle, które s  tanie 

w budowie, domy – parterowe, z u ytkowym 

poddaszem i pi trowe, domy ró norodne archi-

tektonicznie – klasyczne, tradycyjne, nowocze-

sne, pasuj ce na ró ne typy dzia ek – z wjazdem 

od po udnia, cz ci  gospodarcz  od pó nocy 

czy na bardzo w skie posesje. Wszystkie pro-

jekty domów oferowane przez ARCHIPELAG 

spe niaj  wysokie wymagania stawiane do-

mom energooszcz dnym, bez konieczno ci 

kupna dodatkowych pakietów podnosz cych 

sprawno  energetyczn  budynku. W ramach 

sprzedawanych dokumentacji wi kszo  pro-

jektów ma ponadstandardowe rozwi zania ta-

kie jak np. instalacja odgromowa, wentylacja 

mechaniczna z rekuperacj , instalacja solarna 

wspomagaj ca podgrzewanie wody u ytkowej, 

instalacja kominkowa z rozprowadzeniem cie-

p a, instalacja integruj ca rozwi zania inteli-

gentne oraz inne. Ka dy klient razem z projek-

tem otrzymuje ponadto praktyczny poradnik 

pt. „Jak budowa ”, w którym znale  mo na 

sprawdzone informacje o wszystkich etapach 

budowy. Posiadan  wiedz  dotycz c  budowy 

w asnego domu mo na za  skonsultowa  i wy-

mieni  z innymi buduj cymi w ramach klubu 

„Buduj cy Partner” zrzeszaj cego klien-

tów ARCHIPELAGU.

Aktualna oferta naszej Pracowni to nie 

tylko wysokiej jako ci dokumentacje pro-

jektowe dorównuj ce standardom projek-

tów indywidualnych, ale równie  boga-

ty pakiet us ug i doradztwa dost pny dla 

wszystkich zainteresowanych ju  po za-

kupie projektu. Warto pami ta , e wspó cze-

sne projekty gotowe to znacznie wi cej ni  sama 

dokumentacja!

Projekty doceniane 
nie tylko w Polsce
ARCHIPELAG jest firm  znan  dzi  w wielu 

krajach Europy. W ramach dzia alno ci prowa-

dzonej na Litwie, otwie, S owacji, w Czechach, 

Niemczech, Bia orusi, Ukrainie, Rosji i Szwecji 

udaje si  nam przekonywa  rodzimych inwe-

storów indywidualnych do polskich rozwi za

architektonicznych. Buduj cy domy za granic

doceniaj  proponowan  przez nas estetyk  bu-

dynków, funkcjonalne rozwi zania wn trz oraz 

rozwi zania materia owe. Tak naprawd  nie-

zale nie od kraju i regionu buduj cy oczekuj

tego samego – rzetelnego podej cia 

do tworzenia produktu ko cowego oraz 

szacunku dla potrzeb klientów. Dzi ki 

dba o ci o detal – zarówno w architektu-

rze jak i biznesie, ARCHIPELAG dostrze-

gaj  nie tylko cudzoziemcy, ale równie

rodzimi eksperci. Nasz  aktywno  na 

wielu p aszczyznach – od dzia a  propa-

guj cych budownictwo jednorodzinne po sze-

roki wachlarz oferowanych produktów i us ug 

– doceni a w listopadzie 2008 r. kapitu a konkur-

su „Or y Polskiego Budownictwa”, przyznaj c

nam tytu  w kategorii „Biura architektoniczne”. 

Jeste my pierwsz  pracowni  oferuj c  pro-

jekty gotowe, która uzyska a takie wyró nienie. 

Mamy nadziej , e dla dotychczasowych oraz 

przysz ych klientów b dzie to rozpoznawalny 

znak jako ci projektów naszego autorstwa.

Pracownia Projektowa Archipelag

ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroc aw

tel. 071 798 38 12, faks 071 798 38 69

www.archipelag.pl

Domy z dobr  energi
ARCHIPELAG oferuje projekty gotowe sprawdzone
przez ekspertów, nagrodzone Or em Polskiego Budownictwa

Eugenia Karolinka

Kora Lumina
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