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BEE House Technology to sto-
sowane w budownictwie unikalne 
po czenie innowacyjnych tech-
nologii i ekologicznych rozwi -
za . Jest to przyk ad budownic-
twa modu owego: konstrukcja 
domu oparta jest na koncepcji 
plastra miodu, dzi ki czemu dom 
jest „lekki“, ale stabilny i wy-
trzyma y. Wszystkie stosowane 
surowce s  w pe ni ekologiczne, 
posiadaj  europejskie atesty CE. 
P yty fibrolitowe, b d ce g ów-
nym materia em budowlanym, s
wytwarzane z sosny syberyjskiej 
i betonu. Poddane specjalistycz-
nej obróbce staj  si  odporne 
na wilgo , jak i ogie , a nadal za-
chowuj  swoje naturalne w a ci-
wo ci.

Masywna p yta fundamentowa, budowa-
na w technologii ogrzewanego fundamentu, 
jest nie tylko podstaw  konstrukcji, lecz sta-
nowi równie  swoisty „akumulator ciep a”, 
który pozwala na równomierne roz o enie 
temperatury w domu (U=0,11 W/(m2·K)).

Kluczowym elementem, a jednocze nie 
najwi ksz  zalet  technologii BEE House, jest 
konstrukcja cian. Odmienna od tej stosowa-
nej w budownictwie pasywnym, w którym 
dom okrywany jest styropianami i „owija-
ny“ foliami, co ma na celu uzyskanie izolacji 
termicznej i ca kowitej szczelno ci, a prowa-
dzi to do stworzenia konstrukcji „termosu“. 
Technologia BEE House wykorzystuje za to 
efekt „ko dry puchowej“, dzi ki czemu w bu-
dynku naturalnie zachodzi zjawisko dyfuzji 
pary wodnej i powietrza bez straty komfortu 
termicznego (U=0,1 W/(m2·K)).

Ponadto dzi ki „oddychaj cym“ cianom, 
przepuszczaj cym powietrze i par  wod-
n , nie musimy dodatkowo nawil a  domu, 

wi c kiedy budzimy si  rano, nie mamy 
uczucia sucho ci w nosie i gardle. 

Kolejnym wyró nikiem technologii BEE 
House jest unikatowa elewacja. Pokrycie ze-
wn trznych cian elewacj  wentylowan
z p yt z fibrobetonu, podobnie jak konstruk-
cja cian, umo liwia naturaln  dyfuzj  w bu-
dynku. Jednocze nie materia  ten jest bar-
dzo wytrzyma y i prosty w konserwacji. 
Wystarczy umy  p yty wod  pod ci nieniem, 
eby przywróci  jej pierwotny wygl d.

ciany dzia owe, co równie  warto podkre-
li , budowane s  z dwóch rodzajów p yt po-
czonych ze sob . P yta wewn trzna ma do-

skona e parametry izolacji akustycznej. Jest 
stosowana na lotniskach i parkingach wielo-
poziomowych. Ka dy jej centymetr redukuje 
ha as o 35 dB. W cianach dzia owych stosu-
jemy p yt  o grubo ci 3,5 cm, co z powodze-
niem redukcje ha as o ponad 100 dB. 

Drewniane, dwukomorowe okna dopaso-
wane tak, aby spe nia y kryteria domu pa-
sywnego (U poni ej 0,8 W/(m2·K)).

Wi b  dachow  tworzy prefabrykowana 
konstrukcja kratowa, co znacz co przy pie-
sza czas budowy. Modu owy charakter kon-
strukcji domu oraz zastosowanie gotowych, 
wcze niej wyprodukowanych ju  elemen-
tów, pozwala na znaczne skrócenie czasu 
prac budowlanych. W przypadku wykorzy-
stania gotowego projektu termin realizacji 
wynosi oko o 1 miesi ca od momentu uzy-
skania pozwolenia na budow . W przypad-
ku budowy domu wed ug w asnej koncepcji 
okres ten wyd u a si  jedynie o czas potrzeb-
ny do przygotowania adaptacji projektu stan-
dardowego do technologii BEE House. Koszt 
budowy domu w technologii BEE House jest 
porównywalny z kosztem budowy metod
tradycyjn . Tak wi c niekwestionowan  za-
let  budowy domu w technologii BEE House 
jest jego energooszcz dno , ekologiczno
i szybko  wykonania. 

Kontakt 
tel. kom. 667 744 095, 667 744 129

e-mail: biuro@beehousetechnology.com

www.beehousetechnology.com

Ekologiczne i energooszcz dne domy w cenie tradycyjnej technologii
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