
Budowa domu energooszczędnego

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące 
energooszczędności budynków, dotyczą one m.in. izolacyjności cieplnej 
przegród i wskaźnika EP, czyli wskaźnika zużycia energii pierwotnej 
w ogrzewaniu domu (Dz.U. 2013 poz. 926). Przepisy i wymogi będą 
stopniowo zaostrzane, a w roku 2021 – zapowiedziane są jeszcze 
wyższe normy. Celem nadrzędnym tych zmian jest zwiększenie 
energooszczędności budynków, a przy tym zmniejszenie ilości dwutlenku 
węgla emitowanego do atmosfery.

W obliczu obowiązujących przepisów budowa domu 
energooszczędnego to nie moda, lecz konieczność w celu 
otrzymywania pozwoleń na budowę.

Izolacyjność termiczna
O tym, czy ściana ma dobrą izolacyjność termiczną decyduje technologia 
i dobrany do niej materiał. Odpowiednie rozwiązania, materiały 
i produkty od wielu lat dostępne w budownictwie mieszkaniowym 
wciąż nie są zbyt popularne. Jako jedną z głównych przyczyn wskazuje 
się rzekomo wysokie ceny, czyniące energooszczędne rozwiązania 
nieosiągalnymi dla przeciętnego Polaka. Jednak każdy, kto choć trochę 
interesuje się budownictwem zgodzi się, że dla powstania domu o niskim 
zapotrzebowaniu na energię nie jest konieczne zastosowanie kosztownych 
nowinek technologicznych. Wystarczy wiedza, dobry projekt i wykonanie oraz 
mądry dobór materiałów i produktów, z których zbudowany zostanie dom.
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Technologia Lekkiej Konstrukcji Stalowej

Rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne i instalacyjne muszą 
służyć głównemu celowi – zminimalizowaniu strat energii. Dążąc 
do tego celu Acero Frame dostarcza technologię Lekkiej Konstrukcji 
Stalowej pozwalającą wznosić budynki energooszczędne. Nasze domy 
energooszczędne cechują się wysoce korzystnymi współczynnikami 
przenikania ciepła, dla ścian zewnętrznych o grubości 30 - 40 cm 
gwarantujemy współczynnik w przedziale U od 0,13 do 0,15 W/m²K, 
stropodach U od 0,10 do 0,13 W/m²K.

Korzyści z budowy domu energooszczędnego Acero Frame:

• Będzie EKONOMICZNY w eksploatacji
• Zapewni nam KOMFORTOWY klimat we wnętrzach zimą i latem
• Dzięki nowoczesnym instalacjom będzie WYGODNY w użytkowaniu
• Jego budowa będzie bardziej PRZYJAZNA środowisku
• CZAS realizacji budowy domu
• Wzrośnie WARTOŚĆ domu

Oprócz energooszczędności technologia Lekkiej Konstrukcji Stalowej 
ma też inne zalety: krótki czas realizacji budowy - nawet do 3 miesięcy, 
niski koszt inwestycji, lekkość konstrukcji, wszechstronność zastosowania, 
precyzję wykonania, gwarancję wytrzymałości i jakości materiału. Nasza 
technologia spełnia najsurowsze normy energetyczne minimalizując 
grubość ścian i dzięki temu zyskując dodatkową powierzchnię użytkową.
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