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Energooszczędność przykładowego domu 

 Standard energooszczędny (pow. użytkowa 163 m2) 

• zużycie energii na m2 - 24,29 kWh/m2/rok –  standard dużo lepszy niż NF40 

• koszty ogrzewania budynku 1.099,59 zł/rok (gaz ziemny) 

• cena domu: 2.871,81 zł/m2 brutto ( budynek prefabrykowany stan deweloperski z płytą fundamentową) 

  

 Standard pasywny (pow. użytkowa 163 m2) 

• zużycie energii na m2 - 14,70 kWh/m2/rok 

• koszty ogrzewania budynku 665,46 zł/rok (gaz ziemny) 

• cena domu: 3.071,68 zł/m2 brutto (budynek prefabrykowany stan deweloperski z płytą fundamentową) 

 



Założenia a praktyka  
dom w Stawigudzie 

Powierzchnia ogrzewana: 206 m2 

Projektowe zużycie energii: 15kWh/m2/rok 

Wynik próby ciśnieniowej: 0,6 h-1 

Współczynnik przenikania ciepła:  

● Ściana zewnętrzna: 0,073 W/(m2K)  

● Okno północne: 0,720 W/(m2K)  

● Okno południowe: 0,822 W/(m2K) 

● Poddasze U = 0,059 W/m2K (55 cm Isover Super-Mata) 
 

Izolacyjność ścian wewn.: RA1= 58 dB 

Ogrzewanie:  gaz ziemny 

 

Rzeczywiste zużycie energii: 9 kWh/m2/sezon grzewczy 

 

 

  



Estetyka 

akustyka 

izolacyjność 

szczelność 
wentylacja 

wilgotność 

bezpieczeństwo 

energooszczędność 

Słowem, wszystko, co wpływa na komfort naszego życia 





Rozwiązania termomodernizacyjne ISOVER – 

najcieplejsze rozwiązania. 

Podłoga:  

● cienkowarstwowe materiały izolacyjne doskonale tłumiące hałas przenoszony przez stropy 

● wiedza w zakresie projektowania izolacyjności akustycznej oraz cieplnej podłóg 

Ściana:  

● ETICS wełna mineralna ISOVER TF Hobby –najlepsza izolacyjność λD = 0,035 W/mK    

● ŚCIANY WARSTWOWE wełna mineralna SUPER-VENT PLUS -najlepsza izolacyjność λD = 0,031 W/mK  

● wiedza w zakresie projektowania izolacyjności cieplnej z uwzględnieniem mostków cieplnych 

Dach skośny:  

● wełna mineralna ISOVER MULTIMAX 30 – najlepsza izolacyjność λD = 0,030 W/mK    

● Pełna gama rozwiązań do izolacji i zarządzania wilgocią 

● Renowacja dachu skośnego od zewnątrz – bez ingerencji w poddasze 
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Renowacja dachu skośnego od góry 

  BEZPIECZNY SYSTEM 

 

 

 TERMOMODERNIZACJA OD ZEWNĄTRZ 

 

 

 NOWE MOŻLIWOŚCI 

 

 

 POPRAWA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ 

    I AKUSTYCZNEJ 
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BEZPIECZNY SYSTEM 

 
 Trwały, deklarowane i regularnie sprawdzane parametry, np. 

-stabilność wymiarowa w czasie DS(70,90),  

-niepalny A2 - s1, d0,  

-wytrzymałość na ściskanie CS (10) 40. 

 

 Sprawdzony 

 

 

 
 

 Zabezpieczający konstrukcję przed zawilgoceniem 
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TERMOMODERNIZACJA OD ZEWNĄTRZ 

 
 Termomodernizacja bez liniowych mostków cieplnych 

 

 

 

 

 

 Remont od zewnątrz – brak uciążliwości dla życia mieszkańców 
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POPRAWA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ 

I AKUSTYCZNEJ 

 
 System nakrokwiowy z użyciem wełny mineralnej szklanej 

    ISOVER Taurus umożliwia poprawę izolacyjności cieplnej dachu. 

 

U przed renowacją =  0,28 W/m2K 

U po renowacji = 0,1 W/m2K  

  parametr domów pasywnych 

 

 Zastosowanie wełny mineralnej szklanej ISOVER poprawia 

    skuteczność przegrody dachowej pod względem akustycznym. 
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UWAGA, KONKURS 
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Zgłoszenia do 15 lipca 2015 r.  
na adres: MPL Verbum S.A. ul. Szelągowska 45a, 61-

626 Poznań, tel: 61 825 07 85. 

 

 KRYTERIA 
- Multiaplikacyjność (im szersze podejście tym 

lepiej)  

- Planowana termorenowacja dachu skośnego 

metodą nakrokwiową  

- Bryła budynku (w tym dachu)  

- wstępna inwentaryzacja (szczegółowość -> 

opisy, dokumentacja zdjęciowa) 

- Argumentacja – dlaczego mam wygrać w 

konkursie  

- Harmonogram pracy (deklaracja zakończenia 

inwestycji)  

 

Ogłoszenie zwycięzcy: do 17 sierpnia 2015r. 



Dziękuję za uwagę 
 

Sławomir Kocur 

Tel.:         +48 32 339 64 88, Kom.:      +48 666 348 695 

e-mail:     slawomir.kocur@saint-gobain.com 

 

BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO 

 

800 163 121  
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