
Artyku  promocyjny

Wspó czesny cz owiek chce cieszy  si yciem i w pe ni z niego korzysta . yj c szybko, b d c aktywnym w wielu dziedzinach, 

wymaga coraz wi cej od siebie i otaczaj cego go wiata. D y do idea u na ró nych p aszczyznach. Chce harmonii i adu. Potrzebuje 

wi c miejsca, które pozwoli znale  konsens pomi dzy nim a wiatem. 

Ka dy, kto ceni sobie prywatno , bezpiecze stwo i wygod , podejmuje 

decyzj  o zamieszkaniu we w asnym domu. 

A dzisiejszy dom musi sprosta  wysokim wymaganiom nowoczesnych 

u ytkowników.

DOMY XXI to synonim nowoczesno ci. S  funkcjonalne i komfortowe, 

energooszcz dne, ekologiczne i zdrowe, wykorzystuj  osi gni cia nauki 

dbaj c o stan rodowiska naturalnego, a zastosowane w nich systemy inte-

ligentne wspomagaj  budynek i jego mieszka ców.  

DOMY XXI pozwalaj  czerpa  przyjemno  z posiadania w asnego domu – 

b d c w zgodzie z natur , umo liwiaj  stosowanie najnowszych osi gni

nauki i techniki w codziennym yciu. 

DOMY XXI to kolekcja projektów przygotowana z my l  o ludziach wyma-

gaj cych, wiadomych i otwartych.

DOMY XXI
– otwarty katalog korzy ci

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAGPRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG od wielu lat znana jest inwestorom buduj cym domy jednorodzinne 

w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, otwie, S owacji i w Szwecji. Wysoka jako  dokumentacji, niepo-

wtarzalny styl oferowanych projektów oraz szeroki wachlarz propozycji sprawiaj , i  co roku powi ksza si

liczba osób ciesz cych si  z komfortu u ytkowego i rozpoznawalnej estetyki domów rodzinnych.

Artur Wójciak, prezes Grupy Archipelag: „Przygotowana przez nas nowa ko-

lekcja projektów skierowana jest do osób wymagaj cych, które poszukuj  nie-

standardowych rozwi za . Obserwuj c zmieniaj ce si  potrzeby i wymagania 

Polaków, dostrzegamy coraz wi ksz  ich wiadomo  – dotycz c  aspektów este-

tycznych i technicznych budynku. M odzi ludzie, którzy du o podró uj , potrafi

obserwowa  i wyci ga  wnioski. Chc  oni mieszka  w domach projektowanych 

zgodnie z ich potrzebami, gdzie funkcja i konstrukcja zosta y podporz dkowane 

komfortowi u ytkowemu. Dom musi by  trwa y, wygodny i ekonomiczny. Musi 

te  wpisywa  si  w oczekiwania estetyczne inwestorów. Równie wa ny jest obec-

nie aspekt ochrony rodowiska – wykszta ceni Polacy zaczynaj  wybiera  opcje uwzgl dniaj ce 

optymalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, które, nawet je li s  dro sze 

w pierwszym etapie realizacji, przynosz  dodatkowe korzy ci – nie tylko finansowe – w na-

st pnych latach u ytkowania domu. Chcemy równie  zwróci  szczególn  uwag  buduj cych w a-

nie na argumenty zwi zane z ochron  przyrody i stosowania technologii czerpi cych  z natury 

– energii s o ca, ziemi i wiatru. Uwa amy, e to s uszna droga. 

I chocia  ten szlak zosta  wytyczony ju  jaki  czas temu, to na pewno przyda si  przypomnie-

nie, e warto nim pod a . Oszcz dzanie energii  w wymiarze domu jednorodzinnego sta o si

wa ne dzisiaj dla wszystkich, nie tylko dla w a ciciela domu, który zap aci dzi ki temu mniejsze 

rachunki. Dzi ki stosowaniu proekologicznych systemów osi ga si  jeszcze jedn  wa n  korzy

– budowa domu staje si  mo liwa nawet w miejscach s abo zurbanizowanych. Szczególnie istot-

ne jest to na obszarach miejskich lub podmiejskich, gdzie na ogó  nie ma wszystkich sieci. Nasze 

propozycje w tym zakresie przewiduj  wykorzystanie ekologicznych rozwi za : kolektorów s o-

necznych, ogniw fotowoltaicznych, pompy ciep a czy rekuperacji. Ograniczanie emisji dwutlenku 

w gla oraz dba o  o zdrowy mikroklimat w budynku sprzyja efektywniejszemu wypoczynkowi, 

a na pewno zdrowiu domowników. DOMY XXI maj  pokaza , jak m drze korzysta  z nowocze-

sno ci – maj c na uwadze u ytkownika, rodowisko i dost pne technologie”.

Henrik Norlander 

Smith, VELUX Dania:

„Dewiz  naszej firmy jest 

has o: „Gdzie jest wiat o, 

tam jest ycie”. Dla Villuma 

Kanna Rasmussena, kon-

struktura pierwszego na 

wiecie okna do podda-

szy i za o yciela firmy 

VELUX, by o oczywiste, e jego wynalazek 

zrewolucjonizuje nie tylko budownictwo, 

ale zmieni równie  dotychczasowy styl y-

cia wielu osób. Od tej chwili niewykorzysty-

wane wcze niej poddasza zacz to adaptowa

jako przestrze  mieszkaln . Ciemne i ponu-

re strychy zmieni y si  w przestrzenie pe ne

wiat a. Za o onej w 1942 roku firmie nada-

no nazw  VELUX. Pochodzi ona od dwóch 

aci skich s ów: VEntilatio (wentylacja) oraz 

LUX ( wiat o). I w a nie te dwa kryteria 

by y dla nas najwa niejsze przy tworzeniu 

za o e  projektowych dla domu LUMINA 

HOUSE. Wspólnie uda o si  nam stworzy

budynek pe en wiat a, dobrze wentylowa-

ny oraz korzystaj cy z naturalnych zasobów 

energetycznych – s o ca.”
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ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroc aw

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

www.archipelag.pl

Inicjatorem akcji Domy XXI jest Pracownia Projektowa Archipelag. Lumina House to pierwszy 

projekt, który zostanie zrealizowany w Polsce. Wzorcowy obiekt certyfikowany przez ekspertów 

z Narodowej Agencji Poszanowania Energii b dzie dost pny dla wszystkich zainteresowanych re-

alizacj  nowoczesnego domu jednorodzinnego spe niaj cego wysokie wymagania stawiane przez 

wspó czesno  – cz cego komfort u ytkowy z trosk  o stan otaczaj cej dom przyrody. Wszystkie 

projekty z kolekcji DOMY XXI mo na dopasowa  do indywidualnych potrzeb inwestorów, jed-

nak w ramach przyj tej przez twórców koncepcji domu nowoczesnego, który zak ada, e musi on 

by  zdrowy, bezpieczny, trwa y, oszcz dny i „inteligentny”. Dzi ki spójnym za o eniom projek-

towym oraz wspó pracy zespo u ekspertów inwestor zyskuje pewno  wysokiej jako ci u ytych 

produktów oraz gwarancj  optymalizacji ró norodnych systemów technicznych.

Ka dy projekt z kolekcji DOMY XXI jest nowoczesny, czyli: 
energooszcz dny, ekologiczny, ergonomiczny, zdrowy, inteligentny, optymalny, komfortowy

Partnerzy akcji:

Partnerzy medialni:

WWW.DOMY21.PL
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