MULTICOMFORT Saint-Gobain

Więcej niż standard pod klucz
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Idea

MULTICOMFORT Saint-Gobain
Saint-Gobain, światowy lider na rynkach związanych z budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne
produkty i rozwiązania będące odpowiedzią
na konieczność oszczędności energii oraz
ochrony środowiska.
Ambicją Saint-Gobain jest proponowanie nowatorskich
rozwiązań odpowiadających na kluczowe wyzwania naszych czasów: rozwój gospodarczy, oszczędność energii oraz
ochronę środowiska.
Ponieważ obecnie ok. 90% czasu człowiek spędza w pomieszczeniach,
Saint-Gobain stworzyło standard MULTICOMFORT celem zapewnienia
właściwego komfortu we wszystkich kluczowych wymiarach oraz zaproponowało odpowiednie rozwiązania i systemy do realizacji tych założeń.
Obecnie strategia MULTICOMFORT Saint-Gobain wdrażana jest w budownictwie
mieszkaniowym jednorodzinnym we współpracy z firmami deweloperskimi i projektantami.
– Tylko w oparciu o kompleksowe podejście i skoordynowanie prac na wszystkich etapach realizacji – od projektu po odbiór i certyfikację – może być dostarczany finalnemu
inwestorowi dom spełniający tak szeroko zdefiniowany standard – mówi Jarosław Paruzel
– sponsor projektu MULTICOMFORT, Członek Zarządu Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
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Standardy

Czym jest MULTICOMFORT?
KOMFORT
TERMICZNY

Stan umysłu, który wyraża zadowolenie
z otoczenia termicznego i jest określony
przez subiektywną ocenę. Pierwszym warunkiem komfortu jest prawidłowy bilans
termiczny, który oznacza, że danej osobie
nie jest ani zbyt ciepło, ani zbyt zimno.
Uważamy otoczenie za komfortowe w przypadku braku występowania jakiegokolwiek
dyskomfortu termicznego:

pionowej różnicy temperatur – stopy
na zimnej podłodze w ciepłym otoczeniu;

asymetrii promieniowania – siedzenie przy ciepłym kominku w zimnym
pokoju;

zbyt

ciepłej lub zbyt zimnej powierzchni – dotyczy przegród pionowych i podłogi;

przeciągu – szybkość przemieszcza-

nia się mas powietrza w pomieszczeniu nie powinna być większa niż
0,2 m/s latem, 0,15 m/s zimą.

Dodatkowo parametry decydujące o komforcie termicznym zależne są od pory roku.
Możemy cieszyć się z przyjemnego chłodu
w okresie gorącego lata, natomiast unikamy tego zimą. Wykorzystanie naszego
standardu gwarantuje spełnienie tych wymagań na właściwym poziomie.

KOMFORT
AKUSTYCZNY

W komfortowych warunkach akustycznych powinniśmy być w stanie:

słyszeć

dobrze pożądane dźwięki
(mowa, muzyka itp.);

skoncentrować
kój i wygodę.

się oraz czuć spo-

Komfort akustyczny zależy w dużej mierze od właściwości akustycznych materiałów, z których wykonane są przegrody
budowlane. Bezpośredni wpływ na komfort akustyczny mają:

materiały

i systemy zapewniające
izolację akustyczną;

materiały

pochłaniające, które pomagają zmniejszyć poziom hałasu
wewnątrz pomieszczeń.

Dobrze zaprojektowane i wykonane otoczenie dźwiękowe sprzyja koncentracji
i ułatwia komunikację. Dzięki takiemu
komfortowi akustycznemu, jesteśmy
szczęśliwsi, spokojniejsi, bardziej wydajni
i doświadczamy mniej problemów zdrowotnych.

KOMFORT
DOBREJ JAKOŚCI
POWIETRZA

Jakość powietrza w pomieszczeniach
wpływa na ogólny stan zdrowia i dobrego
samopoczucia. Komfort dobrej jakości
powietrza w pomieszczeniach to świeże,
zdrowe powietrze o odpowiedniej wilgotności, bez zanieczyszczeń, nie powodujące podrażnień receptorów oraz o przyjemnym zapachu.
W celu osiągnięcia odpowiedniej jakości
powietrza w pomieszczeniach należy:

zapewnić
wietrza;

optymalną wymianę po-

wyeliminować

lub zmniejszyć emisję wewnętrznych zanieczyszczeń;

oczyszczać

powietrze poprzez filtrowanie wchodzącego i wychodzącego powietrza z budynku.

Aby móc cieszyć się optymalnym dla
zdrowia mikroklimatem, należy zadbać
o odpowiednie rozwiązania wentylacji już
na etapie projektu.

KOMFORT
WIZUALNY

Jednym z kluczowych aspektów komfortu
wizualnego jest światło dzienne. Uznaje
się, że światło dzienne ma zasadnicze
znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia. Nasz organizm wykorzystuje
światło w procesach metabolicznych.
Światło dzienne odpowiada za naturalną
regulację dobowego rytmu ludzkiego organizmu oraz nasz nastrój, czujność a nawet
pamięć. Światło dzienne odsłania rzeczywiste kolory.
Komfort wizualny to:

ilość światła – czujemy się bardziej
komfortowo w jasnym otoczeniu;

jakość światła – określana przez źródło, dystrybucję i kolor światła;

estetyka

– spędzając coraz więcej
czasu w pomieszczeniach zamkniętych, szukamy miejsc, które są przyjemne i miłe dla oka.

widok na zewnątrz – zapewnienie wi-

doku na zewnątrz, najlepiej na naturę,
pozwala na bliższy kontakt ze światem zewnętrznym.

Komfortowe środowisko wizualne sprzyja dobremu samopoczuciu mieszkańców.
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Zapewniamy komfort,
troszcząc się się o:

Ekonomię
Bezpieczeństwo
Poprzez zastosowanie odpowiednio trwałych i łatwych w montażu materiałów, rozwiązania MULTICOMFORT zapewniają wysoki
poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego. Większość produktów ISOVER i RIGIPS posiada klasę reakcji
na ogień A1, co oznacza produkty niepalne
i gwarantujące komfort bezpieczeństwa
dla całej rodziny. W ofercie Glassolutions
znajdują się zaś produkty gwarantujące
podwyższoną odporność na
włamanie.

Standard MULTICOMFORT oznacza dla użytkownika szereg
korzyści ekonomicznych. Potwierdza to ekspertyza Krajowej
Agencji Poszanowania Energii. Dodając do siebie wartość budowy domu MULTICOMFORT oraz koszt ogrzewania i wentylacji w okresie eksploatacji budynku, użytkownicy mogą liczyć
na realne zyski. Naszym celem jest osiągnięcie zapotrzebowania na energię dla budynku o niemal zerowym zużyciu energii
(NZEB). Warto jeszcze wspomnieć o tym, że budynki w standardzie MULTICOMFORT charakteryzują się wyższą wartością rynkową w momencie sprzedaży. Jakość budownictwa
i niskie koszty eksploatacji stanowią ważne argumenty dla
kupujących budynki, zarówno na rynku pierwotnym
jak i wtórnym.

Ekologię
Troska o środowisko naturalne leży w gestii
każdego z nas, dlatego warto upewnić się,
że nasz dom spełnia najwyższe standardy
ekologiczne już od pierwszych chwil związanych z budową. Produkty Saint-Gobain
posiadają deklaracje środowiskowe, są
wytwarzane z naturalnych materiałów
oraz z przetworzonych surowców wtórnych, np. stłuczki szklanej. W procesie
użytkowania budynki zużywają
niewielką ilość energii.
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Zasady,

na których opiera się koncepcja MULTICOMFORT
Słuch
Cisza

Akustyka
Odpowiednie
otoczenie dźwiękowe
Izolowanie
od uciążliwych dźwięków

Dotyk

Balans termiczny
Przyjemna temperatura
zarówno zimą, jak i latem
Odpowiednia izolacja cieplna

Zmniejszenie pogłosu

Wzrok
Światło

Dbałość o odpowiednią
ilość światła dziennego

Design
Kolor
Zapewnienie widoku na zewnątrz

Węch

Jakość powietrza
Czystość
Właściwa wilgotność
Zdrowy mikroklimat
Wentylacja i zapewnienie
odpowiedniej wymiany
powietrza
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Kryteria i parametry

programu MULTICOMFORT
Opis parametrów:
1. EU – energia użytkowa
Zapotrzebowanie na energię użytkową
EU[kWh/m2 rok] określa roczną ilość
energii dla ogrzewania (ewentualnie
chłodzenia), wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Jest to energia, jaką potrzebuje budynek, uwzględniająca wszystkie straty ciepła przez
przegrody i wentylację oraz zyski ciepła.
Jest miarą efektywności energetycznej
budynku.
2. EK – energia końcowa
Zapotrzebowanie na energie końcową
EK [kWh/m2 rok] określa roczną ilość
energii dla ogrzewania (ewentualnie
chłodzenia), wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego z uwzględnieniem
sprawności zastosowanych systemów
i instalacji.
3. EP - energia nieodnawialna pierwotna
Zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię pierwotną EP [kWh/m2 rok]
określa efektywność całkowitą budynku
uwzględniając dodatkowe nakłady nie-
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Parametry Standardu MULTICOMFORT Saint-Gobain

Wymagania

1 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (ogrzewanie i wentylacja) EU 1)

max 15 kWh/m2 /rok

2

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (ogrzewanie i wentylacja + ciepła
woda) EK 2)

max 30 kWh/m2 /rok

3

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną (ogrzewanie i wentylacja + ciepła woda) EP 3)

max 70 kWh/m2 /rok

4 Współczynnik przenikania ciepła U 4) dla ścian zewnętrznych

max 0,08-0,10 (W/m2K)

5 Współczynnik przenikania ciepła U dla dachu

max 0,08-0,10 (W/m2K)

6 Współczynnik przenikania ciepła U dla podłogi

max 0,10-0,12 (W/m2K)

7 Współczynnik przenikania ciepła U dla okien

max 0,70-0,80 (W/m2K)

8 Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych

max 0,70-0,80(W/m2K)

9 Mostki termiczne 5)

max 0,01 W/mK z uwagami NF 15

10 Szczelność budynku 6)

0,6 (n50,h-1)

11 Zapobieganie przegrzaniu budynku 7)

temperatura max 25°C,
max przegrzanie 10%

odnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie jej do granicy budynku dla
każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii
elektrycznej, energii odnawialnych itp.).

4. Współczynnik przenikania ciepła U
Współczynnik określany dla przegród
w budownictwie, umożliwiający obliczanie
ciepła przenikającego przez przegrodę.

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian
zewnętrznych liczymy według PN-EN
ISO6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

Kryteria i parametry

programu MULTICOMFORT
Parametry Standardu MULTICOMFORT Saint-Gobain

Wymagania

12 Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami R’A1 - pokój/pokój 8)

min. 38 dB

13 Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami R’A1 - pokój/łazienka

min. 40 dB

14 Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami R’A1 - pokój/kuchnia

min. 40 dB

15 Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami R’A2

w zależności od poziomu i rodzaju
hałasu zewnętrznego

16 Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami/dźwięki uderzeniowe (L’ N,W) 9)

max 50

17 Współczynnik oświetlenia dziennego 10)

min. 60% - 300 Lux od 800 do 1800

18 Wentylacja – wymiana powietrza 11)

min. 30 m3/h/osobę

19 Wilgotność względna powietrza 12)

35-60%

20 Zawartość CO2 w powietrzu 13)

0,5% (500 ppm)

21 Kontrola zawartości LZO w wewnętrznych materiałach wykończeniowych 14)

max % udział

22 Deklaracje środowiskowe dla produktów (dostępne na polskim rynku) 15)

max % udział

5. Mostki termiczne
Mostkiem termicznym jest część obudowy budynku, w której opór cieplny
jest znacznie zmniejszony i występuje

znaczne obniżenie temperatury wewnętrznej przegrody. Wpływ mostków
termicznych na straty ciepła może być
bardzo duży.

6. Szczelność budynku
Pomiar szczelności budynku wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 13829.
Pomiar przepływu powietrza odbywa

się przy wytworzonym nadciśnieniu lub
podciśnieniu. Metoda wymaga zamontowania urządzenia w drzwiach wejściowych i zabezpieczeniu wentylacji.
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Kryteria i parametry
Opis parametrów
7. Zapobieganie przegrzaniu budynku

11. Wentylacja – wymiana powietrza

Analiza właściwości użytkowych budynków zgodna z PN-EN 15265:2011 mająca na celu niedopuszczanie do występowania w sezonie letnim temperatur
powyżej 25°C.

Określa strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla każdej
przebywającej osoby.

8. Izolacyjność akustyczna
Wymagania dotyczące izolacyjności przegród zewnętrznych znajdują się
w normie PN-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych”.
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przedstawiono w postaci jednoliczbowych wskaźników R’A1, R’A2 (wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej).
Wymagane wartości wskaźników dla przegród zewnętrznych odczytujemy z tablicy, w zależności od rodzaju pomieszczeń i miarodajnego poziomu dźwięku
A hałasu zewnętrznego.
9. Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami/dźwięki uderzeniowe
Wykorzystujemy wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego L’n,w
oraz wartości bocznego przenoszenia dźwięku w postaci poprawki Ki. Im
mniejsza wartość wskaźników L’n,w tym wyższa jest izolacyjność akustyczna
od dźwięków uderzeniowych.
10. Współczynnik oświetlenia dziennego, Daylight autonomy (DA)
Procedura obliczeniowa (DA) określa procent czasu użytkowania pomieszczeń,
w którym dla osiągnięcia wymaganej wartości natężenia oświetlenia wykorzystujemy naturalne światło dzienne.
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12. Wilgotność względna powietrza
Opisuje stopień nasycenia powietrza parą wodną. Wilgotność względna
uzależniona jest również od temperatury i dlatego daną wartość wilgotności
względnej należy zawsze odnosić do danej temperatury.
13. Zawartość CO2 w powietrzu
Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym może być nawet kilkukrotnie wyższe niż w powietrzu zewnętrznym. W powietrzu zewnętrznym
wynosi ono ok. 300–350 ppn, w miastach i na obszarach przemysłowych
Wymagana przybliżona wypadkowa izolacyjność akustyczna
właściwa ścian zewnętrznych z oknami
Rodzaj
budynku

Budynki
mieszkalne

Przegroda
zewnętrzna
w pomieszczeniu

Mimimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’A1 lub R’A2 w dB, w zależności od
miarodajnego poziomu dźwięku A w dB w ciągu dnia/nocy na
zewnątrz budynku

Dzień

<45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

Noc

<35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Pokoje

20

20

23

23

28

33

38

Kuchnie

20

20

20

20

23

28

33

Klatki
schodowe

Nie stawia się wymagań

400 ppm. Z kolei w powietrzu wydychanym przez człowieka CO2 występuje
w stężeniu 4–5,2%.
Wartość strumienia objętości powietrza wentylacyjnego wpływa na wilgotność
względną powietrza i zawartość CO2 w powietrzu. Te trzy parametry są powiązane i od siebie zależne.
14. Zawartość LZO w wewnętrznych materiałach wykończeniowych
Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, ang. volatile organic compounds) – grupa związków organicznych zanieczyszczających środowisko. Z tego względu
w wielu krajach (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję do
środowiska.
15. Deklaracje środowiskowe
Deklaracje środowiskowe wykonywane na podstawie normy EN 15804 ustalającej zbiór kilkunastu wskaźników środowiskowych, posiadających podstawy
dla dokumentowania właściwości środowiskowych wyrobu oraz definiujących
zasady prowadzenia analizy LCA (Life-cycle assessment).
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Projektowanie

i budowanie w standardzie MULTICOMFORT Saint-Gobain
Rekomendacja warstw
budowlanych
Proces realizacji domu w standardzie MULTICOMFORT
Saint-Gobain jest maksymalnie wsparty doświadczeniem
i wiedzą zespołów technicznych Saint-Gobain.

Projekt w oparciu
o zalecenia MULTICOMFORT
i zweryfikowany przez KAPE

Istota właściwego projektu oraz reżimu technologicznego wymaga odpowiedniego wsparcia i współpracy na
wielu etapach, dlatego Saint-Gobain ściśle współpracuje
m.in. z firmami deweloperskimi w celu sprawnego przejścia przez kolejne fazy danego projektu. Proces dodatkowo wspierany jest przez ekspertów Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A.
W pierwszej kolejności Saint-Gobain przedstawia rekomendacje odnośnie warstw budowlanych.

Weryfikacja
projektu

Deweloper

Na tej podstawie Architekt przygotowuje projekt, który
weryfikowany jest przez KAPE.
Prace budowlane prowadzone są z wykorzystaniem produktów Saint-Gobain, a całość prac kończona jest certyfikacją na zgodność ze standardami MULTICOMFORT
Saint-Gobain.

Dom z certyfikatem
MULTICOMFORT

Finalny inwestor otrzymuje „markowy” dom z certyfikatem.
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Architekt

Klient

Kluczowe systemy i rozwiązania
programu MULTICOMFORT

Przykładowe warstwy budowlane MULTICOMFORT

Ściana zewnętrzna


Dach skośny

1. Tynk Weber.pas topdry AquaBalance

1. 3,50 cm łaty drewniane 3,5 x 5,0 cm

2. Płyn gruntujący Weber PG221

2. 2,50 cm kontrłaty drewniane 2,5 x 5,0 cm

3. Siatka weber PH 912 + zaprawa klejowo-szpachlowa weber KS 126

3. Membrana wiatroizolacyjna Draftex premium

4. 34,00 cm wełna mineralna ISOVER TF Hobby

4. 24,00 cm wełna mineralna/krokiew ISOVER Supermata

5. Zaprawa do przyklejania płyt z wełny mineralnej weber KS 131

5. 12,00 cm wełna mineralna/stelaż ISOVER Supermata

6. 18,00 cm ściana z bloczków
Leca® BLOK akustyczny 18g

6. Folia paroizolacyjna ISOVER Vario XtraSafe

7. 1,50 cm Weber IP INTER
– lekki tynk
cementowo-wapienny

7. Podkonstrukcja stalowa Urtlastil
8. 1,25 cm płyty gipsowokartonowe RIGIPS PRO
Activ’Air typ A
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Producenci rozwiązań systemowych

rekomendowanych w programie MULTICOMFORT
SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA jest wiodącym producentem szkła płaskiego w Polsce. Fabryka firmy zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej jest jedną
z najnowocześniejszych hut szkła float na świecie. Produkowane w Polsce
szkło wykorzystywane jest w budownictwie - jako szkło okienne, dekoracyjne
i fasadowe – w przemyśle meblarskim oraz do produkcji szyb dla przemysłu
samochodowego.

GLASSOLUTIONS Polska jest wiodącym producentem szkła budowlanego. W 8 nowoczesnych zakładach na terenie Polski wytwarzane
są innowacyjne, najwyższej jakości szyby zespolone do okien, szyby
fasadowe oraz cała gama rozwiązań szklanych do wnętrz.

ISOVER to światowy ekspert w dziedzinie izolacji budowlanych, który stale
prowadzi prace badawczo-rozwojowe dążąc do tworzenia wydajnych
i wysokojakościowych produktów, spełniających najważniejsze cechy
materiału izolującego. Firma istnieje od ponad 70 lat, a na polskim rynku
działa od 1993 roku.

RIGIPS jest dostawcą najwyższej jakości systemów i rozwiązań do budowy
komfortowych, przyjaznych i bezpiecznych wnętrz. Firma oferuje klientom
ściany działowe, elementy zabudowy poddaszy, okładziny ścienne oraz
sufity podwieszane.
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Weber od ponad 100 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla budownictwa. Model działania firmy opiera się o rozwój bezpiecznych, praktycznych
oraz łatwych w aplikacji materiałów i kompletnych systemów, które są dostosowane do
potrzeb lokalnego rynku. Ambicją Weber jest dostarczyć naszym Klientom coś więcej
niż sam produkt. Równie ważne jest dla nas zapewnienie odpowiedniego serwisu – od
dogodnych rozwiązań logistycznych po praktyczne szkolenia z zastosowania naszych
rozwiązań w ramach Akademii Weber

Saint-Gobain PAM jest światowym liderem w produkcji kompleksowych systemów rurowych z żeliwa sferoidalnego. Firma posiada 150 lat
doświadczenia w produkcji oraz sprzedaży kompletnych i wyspecjalizowanych rozwiązań technicznych przeznaczonych do dostarczania
wody, odprowadzania ścieków, uzbrojenia drogowego oraz odwadniania budynków.

Ecophon jest liderem branży sufitów akustycznych i paneli
ściennych. Założona w Szwecji firma działa na polskim rynku
od 1994 roku. Oferuje kompleksowe rozwiązania, które
zapewniają odpowiednie warunki akustyczne w miejscach
pracy, takich jak biura, pomieszczenia oświaty, służby zdrowia
czy w obiektach użyteczności publicznej.
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Korzyści

MULTICOMFORT
Dom w standardzie posiada większą
wartość na rynku nieruchomości

Partnerzy objęci są opieką i doradztwem
ekspertów Saint-Gobain

Wsparcie działań marketingowych
i wizerunkowych

Certyfikat zgodności ze standardem
stanowi docenianą wartość dodaną

Dostęp do innowacyjnych rozwiązań
w zakresie materiałów budowlanych
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Certyfikacja
i pomiary

Grupa ekspertów SAINT-GOBAIN rekomenduje warstwy budowlane
z wykorzystaniem produktów / systemów Grupy SAINT-GOBAIN.
 Na tej podstawie powstaje projekt budynku.
Projekt jest weryfikowany przez KAPE pod kątem spełnienia wymagań
MULTICOMFORT SAINT-GOBAIN.
Na podstawie zweryfikowanego projektu prowadzona jest budowa.
W trakcie procesu budowlanego konieczne jest wykonanie testu szczelności
– konieczny pełny raport zgodny z normą PN-EN 13829.
 Po zakończeniu budowy i pomyślnej weryfikacji zgodności z projektem wydawany jest Certyfikat MULTICOMFORT.
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Wzorcowy dom pasywny

MULTICOMFORT Saint-Gobain
Pierwszy w Polsce dom zbudowany w standardzie pasywnym i MULTICOMFORT, zaprojektowany w technologii prefabrykowanej i szkieletu drewnianego. Wskaźnik zapotrzebowania na energię do ogrzania wynosi 15 kWh/(m2). Dom przeszedł test szczelności z wynikiem próby ciśnieniowej poniżej 0,6 h-1. Budynek otrzymał certyfikat budynku
pasywnego wydany przez niemiecki Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.

Dwupoziomowy budynek o powierzchni użytkowej 256 m2 jest wykorzystywany do
celów pokazowych, szkoleniowych i biurowych. Osoby zainteresowane budownictwem
w technologii szkieletu drewnianego, a przede wszystkim osoby zainteresowane zakupem takiego domu mogą zapoznać się tu z technologiami i produktami wykorzystanymi przy realizacji inwestycji, jak również samemu ocenić warunki mieszkania w domu
wybudowanym wg najlepszych standardów.
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Joanna Peczyńska, architekt w firmie Brawo Domy Pasywne
Pracujemy w domu pasywnym już przeszło dwa lata. Tutaj spędzamy dużą część życia, więc komfort pracy jest dla nas bardzo ważny.
Dobra akustyka oraz termika stoją na pierwszym miejscu. W domu
pokazowym mamy biuro projektowe, w którym pracuje czasem nawet dziewięć osób. Stała temperatura pomieszczeń jest elementem
sprzyjającym pracy, przede wszystkim zimą i latem, kiedy spotykamy
się ze skrajnymi warunkami pogodowymi. Pompa ciepła w połączeniu z rekuperacją pomaga nam uzyskać ten efekt. Widujemy się
tutaj także z naszymi inwestorami i kontrahentami, spotkania trwają
często wiele godzin, więc odpowiednie wygłuszenie strefy biurowej
i ogólnodostępnej jest kwestią priorytetową. Odpowiednie warunki
akustyczne uzyskaliśmy, dzięki wykorzystaniu dedykowanych rozwiązań opracowanych przez firmy RIGIPS i ISOVER.

Pierwszy dom hybrydowy

w standardzie MULTICOMFORT Saint-Gobain
Pierwszy dom hybrydowy zasilany energią odnawialną powstał w 2014 roku
w Gdańsku, w dzielnicy Osowa. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania
technologiczne, które sprawiają, że koszty utrzymania domu są niższe nawet
o 60%, w porównaniu do budynków standardowych. Miesięczny koszt utrzymania
(ogrzewanie budynku i wody użytkowej, a także energia elektryczna oraz wywóz
śmieci) to wydatek w wysokości ok. 200 zł.
Budynek został zrealizowany przez firmę Domy Hybrydowe we współpracy z Grupą
Saint-Gobain. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 163 m2. Dom jest niskoenergetyczny – jego zapotrzebowanie na energię końcową ogrzewania i CWU wynosi
16,2 kWh/m2 na rok. Budowa tego nowoczesnego domu trwała jedynie 10 miesięcy w okresie październik 2013 – sierpień 2014.
Przy budowie zostały wykorzystane najwyższej jakości produkty marek
Grupy Saint-Gobain: ISOVER, Weber, RIGIPS, PAM, Glassolutions oraz
Ecophon. Dzięki nim dom jest nie tylko energooszczędny i przyjazny
dla środowiska, ale dodatkowo ma właściwą akustykę, oświetlenie i jakość powietrza. Co istotne, budynek ma pozytywny
wpływ na zdrowie mieszkańców, ponieważ
zapewnia czyste powietrze wolne od chemii,
pyłków i smogu. Budowa takiego domu jest
średnio o 10-20% droższa niż tradycyjnych, jednak koszty zainwestowane w specjalne materiały i technologie przeznaczone do ich budowy
zwracają się już w ciągu kilku lat.
Budynek został kompleksowo zbadany
przez zespół ekspertów z Instytutu
Techniki Budowlanej i uzyskał certyfikat ITB EKO Przyjazny Budynek – Świadectwo Deklaracji Środowiskowej II Typu.

Daniel Rokosz, Dyrektor Sprzedaży Domów Hybrydowych
Współpraca z Grupą Saint-Gobain w Polsce daje nam od samego początku przede wszystkim dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, które w sposób znaczący wyprzedzają rynkowe trendy,
a tym samym pozwalają nam zyskać przewagę nad konkurencją. Stałe
wsparcie ze strony inżynierów i technologów stanowią solidną gwarancję, że nasze domy budowane są w najlepszy z dostępnych sposobów
i z innowacyjnych materiałów. Dzięki temu nasze energooszczędne
inwestycje osiągają lepsze parametry niż konkurencja. Sam standard
budownictwa MULTICOMFORT wyznacza kierunek nowoczesnego budownictwa i daje gwarancję jakości we
wszystkich jego parametrach.

Dom pasywny NF 15

w standardzie MULTICOMFORT
Projekt domu Jarosława i Marzeny Wierzchuckich został opracowany przez Zespół Krajowej
Agencji Poszanowania Energii pod kierownictwem mgr inż. arch. Michała Pierzchalskiego
w ramach konkursu zorganizowanego przez Grupę Saint-Gobain „Zbuduj z nami komfortowy
dom”. Kierunek pracom projektowym wyznaczały wymogi dwóch standardów:
NF15 i MULTICOMFORT.
Projekt domu uwzględnia odpowiednie usytuowanie na działce, rozkład funkcji wewnątrz
budynku oraz elementy eliminujące potencjalne mostki termiczne. Dom ma nowoczesną
i oszczędną formę. Do jego budowy wykorzystano najwyższej jakości materiały budowlane
marek Saint-Gobain. Co więcej, nad poszczególnymi etapami budowy czuwali doradcy techniczni i specjaliści Grupy. Prace w podwarszawskich Starych Babicach ruszyły wiosną 2014
roku i trwały 12 miesięcy.
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Jarosław Wierzchucki, zwycięzca konkursu Saint-Gobain
i KAPE „Zbuduj z nami komfortowy dom”
Minął już ponad rok odkąd mieszkamy w naszym domu
pasywnym. Już wiemy, jak istotne są na co dzień wartości
proponowane przez standard MULTICOMFORT. Komfort
akustyczny pozwala nam nie przejmować się sąsiedztwem
dość ruchliwej ulicy oraz treningiem córki gry na instrumencie.
Komfort termiczny to znacznie krótszy i tańszy sezon grzewczy oraz miły chłód w domu podczas upałów. Komfort jakości
powietrza to przyjemne zasypianie oraz kontrolowana wymiana powietrza bez obecności owadów oraz kurzu. Komfort
estetyki… cóż o gustach się nie dyskutuje, ale czyż nie jest miło
słyszeć tyle ciepłych słów od znajomych i odwiedzających na
temat miejsca, które jest ważną częścią życia naszej rodziny?

Pierwszy dom pasywny

w standardzie MULTICOMFORT Saint-Gobain
Nasz pierwszy dom pasywny powstał w 2013 roku w Tychowie k. Stargardu. Był to model H1, czyli dom jednorodzinny z przestronnym tarasem
o klasycznej bryle utrzymanej w zgodzie z nowoczesnym designem.
Przy jego budowie zastosowaliśmy najwyższej jakości produkty marek
Grupy Saint-Gobain: ISOVER, RIGIPS oraz Glassolutions. Te innowacyjne
rozwiązania technologiczne pozwoliły osiągnąć bardzo dobry poziom
efektywności energetycznej. Dom jest pasywny – jego zapotrzebowanie
na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i produkcji ciepłej wody
użytkowej wynosi 13,33 kWh/m2 na rok. Roczny koszt utrzymania
(CO + CWU+ wentylacja) to wydatek w wysokości ok. 1 600 zł. Tym samym koszty utrzymania domu są niższe nawet o 70-80%, w porównaniu
do budynków wzniesionych metodami tradycyjnymi.

i doskonałe parametry tych produktów. Niewątpliwie współpraca z tak silną marką, jaką
jest Saint-Gobain wzmacnia dodatkowo naszą wiarygodność, jako firmy.
W kwietniu 2015 r. rozpoczęliśmy certyfikację naszych domów, rozpoczynając od domu
H3 Grande w Kłodawie koło Gorzowa Wielkopolskiego. Dotąd testy wymagane w procesie certyfikacji przeszło 10 budynków. Kolejne inwestycje czekają w kolejce. Już wkrótce
odbędzie się uroczyste zakończenie procesu, któremu będzie towarzyszyć wręczenie
certyfikatów naszym Klientom. Ich przekazanie na pewno będzie ważnym dla nas wydarzeniem, obiektywnym potwierdzeniem jakości naszych domów i wielowymiarowego
komfortu, który zapewniają.

Budynek został zaprojektowany przez Pana Łukasza Traczyka – naszego wewnętrznego architekta. Inwestycja została zrealizowana przez
firmę Procyon. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 150 m2. Budowa
tego nowoczesnego domu trwała jedynie 3 miesiące.
Aleksandra Wojdowska, R&D Manager
EcoReadyHouse, Certified Passive House
Designer
Naszą współpracę z Grupą Saint-Gobain rozpoczęliśmy w maju 2013 roku, kiedy – jeszcze
pod nazwą Procyon – powstawał nasz pierwszy dom pasywny, model H1 w Tychowie koło
Stargardu. Podczas tej i kolejnych realizacji
korzystaliśmy z produktów firmy Saint-Gobain, takich jak wełna mineralna, materiały do
wznoszenia ścian, tynki czy masy szpachlowe
– głównie przez wzgląd na wysoką jakość
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