Prezentacja firmowa

RozsÈdne budowanie, czyli
ciepïo, tanio i nowoczeĂnie
Idea naszego systemu wykorzystuje zasady ukïadania klocków „Lego”.
Polega na niezwykle prostym i szybkim montaĝu styropianowych
elementów izolacyjno-szalunkowych systemu „thermomur”, które
nastÚpnie wypeïnia siÚ betonem. Powstaje w ten sposób solidna
konstrukcja Ăcian (beton) majÈca rewelacyjne wïaĂciwoĂci izolacyjne
(styropian) – od U0 = 0,28 W/(m2·K) do U0 = 0,105 W/(m2·K).
Dla porównania, by osiÈgnÈÊ ten sam wspóïczynnik przenikania ciepïa,
Ăciana z cegïy peïnej musiaïaby mieÊ gruboĂÊ od okoïo 180 do 500 cm!

Ten nowoczesny, energooszczÚdny, ïatwy
w realizacji i jednoczeĂnie tani system budowy umoĝliwia realizacjÚ obiektów jednorodzinnych, wielorodzinnych jak równieĝ uĝytecznoĂci publicznej. Umieszczone na kaĝdym
elemencie systemu „thermomur” pionowe linie pozwalajÈ na precyzyjne przyciÚcie elementu z dokïadnoĂciÈ do 5 cm, co pozwala
na zrealizowanie kaĝdego rodzaju obiektu budowlanego. CiÚcia moĝna dokonaÊ piïkÈ do drewna lub rozgrzanym drutem oporowym. ¥ciany budowane w naszym systemie
majÈ gruboĂÊ 25, 30, 40 lub 45 cm, przy czym
gruboĂÊ rdzenia betonowego we wszystkich
przypadkach wynosi 15 cm. W fazie budowy
elementy Ăcienne stanowiÈ deskowanie dla
betonu, a po jego zwiÈzaniu doskonaïÈ izolacjÚ cieplnÈ caïego obiektu. Tworzona jest w
ten sposób skrzynia betonowa o duĝej sztywnoĂci, co ma szczególne znaczenie w przypadku gruntów sïabych lub deformowanych
przez eksploatacjÚ górniczÈ. Na system „thermomur” skïada siÚ szeroki wachlarz elementów, które umoĝliwiajÈ dowolne ksztaïtowanie
Ăcian i co waĝne – tak jak w przypadku elementów nadproĝowych czy wieñcowych, zapewniajÈ ciÈgïoĂÊ izolacji termicznej Ăciany
eliminujÈc wystÚpowanie mostków termicznych w budynkach, czyli strat ciepïa.
System „thermomur” z powodzeniem moĝna
równieĝ wykorzystaÊ do budowy Ăcian piw-
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nic jak równieĝ Ăcian fundamentowych.
OczywiĂcie, w takim przypadku, tak samo
jak w technologiach tradycyjnych, naleĝy
wykonaÊ izolacjÚ przeciwwodnÈ, zarówno
poziomÈ jak i pionowÈ.
IntegralnÈ czÚĂciÈ caïego systemu sÈ elementy dachowe, których zastosowanie
zapewnia osiÈgniÚcie doskonaïego wspóïczynnika izolacyjnoĂci termicznej
– U0 = 0,23 W/(m2·K). Sposób ukïadania tych
elementów jest niezmiernie prosty. Ukïada
siÚ je bezpoĂrednio na krokwiach rozstawionych co 60 cm w osiach, nastÚpnie przybija
gwoědziami krokwiowymi. Na tak uïoĝone
elementy dachowe ukïada siÚ dachówkÚ
betonowÈ lub ceramicznÈ dostosowanÈ do
rozstawu ïat – 33 cm.
Wysoka izolacyjnoĂÊ termiczna zarówno
Ăcian jak i dachu powoduje, ĝe w domach
wybudowanych w naszym systemie
panuje w lecie przyjemny chïód, natomiast
zimÈ przy prawie czterokrotnie mniejszych nakïadach na paliwo, przyjemne
ciepïo.
System, który Pañstwu proponujemy ma
jeszcze jednÈ istotnÈ zaletÚ, o której wspomniano na poczÈtku, a mianowicie jest tani.
Realizacja kaĝdego obiektu, bez wzglÚdu na
jego ksztaït i funkcjÚ, pozwala na oszczÚdnoĂci od 20% w stosunku do tradycyjnego
sposobu budowania.
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