Spełnij marzenia o domu z klimatem

SPEŁNIJ MARZENIE O DOMU Z KLIMATEM
Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost poziomu świadomości ekologicznej
Polaków. Coraz większą wagę przywiązujemy do dbałości o środowisko naturalne, bardziej
przeszkadza nam zanieczyszczone powietrze, brudna woda i nieposegregowane odpady.
Zaczynamy również dostrzegać, że to właśnie nasze codzienne wybory i decyzje mają wpływ
na otoczenie, w którym żyjemy, a także na to, co pozostawimy po sobie przyszłym
pokoleniom. Do jednej z ważniejszych życiowych decyzji należy to, gdzie będziemy mieszkać,
a marzenia o własnym domu coraz częściej się spełniają. Dlatego myśląc o własnych
czterech kątach, oprócz wygody i funkcjonalności, nie zapominajmy o parametrach
związanych z energooszczędnością oraz o wyborze ekologicznych materiałów
konstrukcyjnych i źródeł ciepła.

ŻEBY W DOMU ZAPANOWAŁ DOBRY KLIMAT
Paradoksalnie wcale nie potrzeba wiele wysiłku, żeby również nasz dom miał klimat. I nie
chodzi tutaj o nastrojowe elementy wystroju wnętrza, ale o rozwiązania, które pozytywnie
wpłyną nie tylko na otoczenie, ale również na domowy budżet. Zatem jeżeli już jesteś
posiadaczem własnego domu, zastanów się nad skorzystaniem z jednego z rządowych
programów, dzięki którym otrzymasz dodatkowe środki m.in. na instalację ekologicznych
rozwiązań.
A jest w czym wybierać: w ramach programu „Czyste Powietrze” otrzymasz dofinansowanie
na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła
ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Stary
system grzewczy w domu jednorodzinnym jest najczęściej nieefektywny, generuje duże
zużycie paliwa, a przez to wysokie koszty eksploatacyjne. Przynosi również szkodę dla
środowiska oraz zagraża naszemu zdrowiu. Dlatego najlepiej zastąpić go nowoczesnym,
niskoemisyjnym urządzeniem, a przy okazji przeprowadzić termomodernizację budynku ocieplić ściany i wymienić stolarkę okienną oraz drzwi. Wymiana kotła i termomodernizacja
budynku nie jest kłopotliwa, przebiega sprawnie i przynosi długotrwałe korzyści. Warto
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również rozważyć zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu. Instalacja zwraca się
średnio po 6-8 latach. Dla zaspokojenia średniego zapotrzebowania rodziny na prąd
wystarczy pokryć panelami fotowoltaicznymi 18m² dachu. Dodatkowo, w ramach programu
„Mój Prąd” możesz wystąpić o zwrot do 50% kosztów takiej inwestycji - maksymalnie 5 tys.
zł na instalację. Jeśli nie korzystasz z dotacji, możesz odliczyć koszt inwestycji od podatku, w
ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.
Wiosenna susza i letnie ulewy coraz częściej dają się we znaki, przypominając jak bardzo
istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencja. Zagospodarowanie deszczówki, to
nie tylko oszczędność, ale również sposób na radzenie sobie z ekstremalnymi zjawiskami
pogodowymi. W ramach programu „Moja Woda” finansowaniem objęto zakup, montaż i
uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą
odprowadzane do kanalizacji czy rowów odwadniających, ale zostaną na działce i będzie
można je wykorzystać w dowolnym momencie np. do podlewania trawnika. Rządowe
wsparcie można przeznaczyć również na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy
do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody. Program przewiduje
dofinansowanie do wysokości 5 tys. zł.

POSTAW NA DREWNO
Jeżeli dopiero planujesz budowę domu zadbaj o to, aby był on zdrowy, dobrze wentylowany,
z optymalną wilgotnością powietrza i izolacją termiczną, która zapewnia chłód latem i ciepło
zimą. Te wszystkie zalety łączą w sobie nowoczesne, energooszczędne domy wykonane z
drewna, które cieszą się coraz większą popularnością.
Bądź ekologiczny! Drewno to materiał, który może zostać wykorzystany do budowy w formie
nieznacznie przetworzonej, co wraz ze zdolnością wiązania dwutlenku węgla pozycjonuje go
wśród najlepszych rozwiązań ekologicznych. Ekologia w budownictwie to przede wszystkim
materiały bezpieczne dla środowiska i niewielka ilość energii potrzebnej do ich wytworzenia.
Oszczędzaj czas! Technologie drewniane wykorzystywane współcześnie w budownictwie są
bardzo zaawansowane i umożliwiają zbudowanie budynku w stanie surowym nawet w ciągu
kilku dni. Takie tempo budowy możliwe jest dzięki prefabrykacji – czyli przygotowywaniu w
fabryce gotowych elementów ściennych i stropowych, wyposażonych w okna i drzwi
zewnętrzne. Prefabrykaty są dowożone na plac budowy i tam składane. Możliwe jest też
przygotowanie fabryczne całych modułów, co jeszcze bardziej skraca czas montażu.
Nie zaśmiecaj środowiska! Dodatkowym ekologicznym benefitem, w przypadku
przemysłowej prefabrykacji, jest optymalizacja całego procesu produkcji i montażu,
skutkująca ograniczeniem do minimum, występowania jakichkolwiek strat odpadowych.
Materiały są wykorzystywane prawie w 90%, a to, co zostaje niewykorzystane, jest
sortowane i oddawane do recyklingu.
Zarabiaj! Prefabrykowane budynki drewniane z uwagi na swoją specyfikę techniczną
(szkielet drewniany wypełniony wełną) posiadają zdecydowanie lepsze parametry termiczne
od technologii murowanych. Uzyskuje się to dzięki niskiemu parametrowi przewodzenia
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ciepła jakie posiada drewno oraz dużej ilości izolacji w przegrodzie. Ponadto bryłę budynku
kształtuje się z bardzo dużych, dokładnie wykonanych elementów (prefabrykatów). Wysoka
jakość stosowanych materiałów oraz powyższe cechy technologiczne pozwalają z łatwością
osiągać nawet wygórowane parametry, konieczne w obiektach niskoenergetycznych czy
pasywnych. Niskie zapotrzebowanie domu na energię jest równoważne z niskimi kosztami
ogrzewania.
Dom z klimatem, to dom, który zarabia na swoich mieszkańców dzięki wykorzystaniu energii
słonecznej, nie wpływa negatywnie na stan powietrza, bo jest energooszczędny i ogrzewany
nowoczesnym, spełniającym najwyższe normy źródłem ciepła, oszczędza wodę przez
wykorzystanie deszczówki. Dom z klimatem to również dom wykonany z naturalnych, w
pełni odnawialnych surowców.
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