
64 VADEMECUM DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO

VARIOHAUS PL jest spó k  polsko-niemiec-
k  istniej c  od 2012 roku, ale jej korzenie 
si gaj  roku 1995. Ju  od ponad 20 lat firma 
z powodzeniem realizuje projekty g ównie
na terenie Niemiec i Polski, ale równie
w Hiszpanii, Norwegii, czy Szwajcarii.

Firma gwarantuje:
• wysoki standard techniki budowlanej 
i wykonawstwa
• spe nienie norm i standardów europejskich
• wykonanie elementów domu – gotowych 
do monta u niezale nie do pory roku 
i warunków atmosferycznych
• produkcj  i monta  w bardzo krótkim cza-
sie
• doskona  izolacyjno  ciepln  i niskie
zapotrzebowanie energetyczne budynku
• indywidualne podej cie do ka dego Klienta
• realizacj  wszystkich projektów dostarczo-
nych przez Klienta
Technologia: domy prefabrykowane (tzw. 
„domy gotowe”) w konstrukcji szkieletu 
drewnianego.

Konstrukcja/materia : atestowane, suszone 
komorowo drewno wierkowe, czterostron-
nie strugane oraz w niezb dnym zakresie 
impregnowane.
Izolacyjno  cieplna (standard/dom pasyw-
ny): wspó czynnik przenikania ciep a
U wynosi od 0,08 do 0,16 [W/(m2·K)].
Standard energetyczny: zapotrzebowanie
na energi  E wynosi od 15 kWh/m2 rocznie 
(dom pasywny), poprzez 40 (standard NF 40 
wg NFO iGW) do 70 kWh/m2 rocznie – dom 
energooszcz dny w standardzie podstawo-
wym.
Projekt: dowolny dostarczony przez inwe-
stora.
Zakres wykonawstwa: stan surowy 
zamkni ty – do uzgodnienia mniejszy lub 
wi kszy zakres.
Standard wyko czenia: wg ustale  i prefe-
rencji inwestora (okna, dach, elewacja).
Gwarancja: 30 lat na konstrukcj .
Czas realizacji: 
• adaptacja projektu i produkcja – 4–8 tygodni
• monta  prefabrykatów – 1–3 dni

• stan surowy zamkni ty – 2–3 tygodnie.
Cena: w granicach 1600–2000 z /m2 netto – 
stan surowy zamkni ty.
Aprobaty i certyfikaty: presti owy znak jako-
ci „RAL” niemieckiego instytutu GDF oraz 

cz onkostwo w krajowym Stowarzyszeniu 
Dom Drewniany.
Us ugi dodatkowe: adaptacja i dostosowywa-
nie projektów, fachowa pomoc i doradztwo.

Artyku  promocyjny
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Prefabrykowane domy w drewnianej konstrukcji szkieletowej
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