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Ten nowoczesny, energooszcz dny, a-

twy w realizacji i jednocze nie tani sys-

tem budowy umo liwia realizacj

obiektów jednorodzinnych, wieloro-

dzinnych jak równie  u yteczno ci pu-

blicznej. Umieszczone na ka dym ele-

mencie systemu „thermomur” pionowe

linie pozwalaj  na precyzyjne przyci cie

elementu z dok adno ci  do 5 cm, co

pozwala na zrealizowanie ka dego ro-

dzaju obiektu budowlanego. Ci cia

mo na dokona  pi k  do drewna lub

rozgrzanym drutem oporowym. ciany

budowane w naszym systemie maj  gru-

bo  25, 30, 40 lub 45 cm, przy czym

grubo  rdzenia betonowego we wszyst-

kich przypadkach wynosi 15 cm. W fa-

zie budowy elementy cienne stanowi

deskowanie dla betonu, a po jego zwi -

zaniu doskona  izolacj  ciepln  ca ego

obiektu. Tworzona jest w ten sposób

skrzynia betonowa o du ej sztywno ci,

co ma szczególne znaczenie w przypad-

ku gruntów s abych lub deformowanych

przez eksploatacj  górnicz . Na system

„thermomur” sk ada si  szeroki wachlarz

elementów, które umo liwiaj  dowolne

kszta towanie cian i co wa ne – tak jak

w przypadku elementów nadpro owych

czy wie cowych, zapewniaj  one ci g o

izolacji termicznej ciany eliminuj c wy-

st powanie mostków termicznych w bu-

dynkach, czyli strat ciep a.

System „thermomur” z powodzeniem

mo na równie  wykorzysta  do budowy

cian piwnic jak równie cian funda-

mentowych. Oczywi cie, w takim przy-

padku, tak samo jak w technologiach

tradycyjnych, nale y wykona  izolacj

przeciwwodn , zarówno poziom  jak

i pionow .

Integraln  cz ci  ca ego systemu s

elementy dachowe, których zastosowa-

nie zapewnia osi gni cie doskona ego

wspó czynnika izolacyjno ci termicznej

– U
0

=0,23 W/(m2K). Sposób uk adania

tych elementów jest niezmiernie prosty.

Uk ada si  je bezpo rednio na kro-

kwiach rozstawionych co 60 cm

w osiach, nast pnie przybija gwo dzia-

mi krokwiowymi. Na tak u o one ele-

menty dachowe uk ada si  dachówk

betonow  lub ceramiczn  dostosowan

do rozstawu at – 33 cm.

Wysoka izolacyjno  termiczna zarów-

no cian jak i dachu powoduje, e w do-

mach wybudowanych w naszym syste-

mie panuje w lecie przyjemny ch ód,

natomiast zim  przy prawie czterokrot-

nie mniejszych nak adach na paliwo,

przyjemne ciep o.

System, który Pa stwu proponujemy

ma jeszcze jedn  istotn  zalet , o której

wspomniano na pocz tku, a mianowicie

jest tani. Realizacja ka dego obiektu,

bez wzgl du na jego kszta t i funkcj ,

pozwala na oszcz dno ci od 20% w sto-

sunku do tradycyjnego sposobu budo-

wania.
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PREZENTACJA

Rozs dne budowanie, czyli
ciep o, tanio i nowocze nie
Idea naszego systemu wykorzystuje zasady uk adania klocków „Lego”.

Polega na niezwykle prostym i szybkim monta u styropianowych

elementów izolacyjno-szalunkowych systemu „thermomur”, które

nast pnie wype nienia si  betonem. Powstaje w ten sposób solidna

konstrukcja cian (beton) maj ca rewelacyjne w a ciwo ci izolacyjne

(styropian) – od U0=0,28 W/(m2K) do U0 =0,105 W/(m2K) dla 

porównania, by osi gn  ten sam wspó czynnik przenikania ciep a, cia-

na z ceg y pe nej musia aby mie  grubo  od oko o 180 do 500 cm!!!
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