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Ciepïy ibbezpieczny dom zbABM JÚdraszek
Budownictwo oszczÚdne nabiera coraz wiÚkszego znaczenia. Wbnowo powstaïych budynkach stosuje
siÚ technologie ibprodukty zapewniajÈce jak najniĝsze zuĝycie energii.

B

moĝemy stworzyÊ piÚkne wejĂcie, które
oczaruje naszych goĂci oraz sprawi, ĝe poczujemy siÚ wbnim jak wbbezpiecznej przystani.

udynki oszczÚdne moĝna podzieliÊ
na: energooszczÚdne, pasywne ibte
obniemal zerowym zuĝyciu energii.
IstotÈ budownictwa energooszczÚdnego
jest zminimalizowanie strat energii. Duĝe
znaczenie ma tu kaĝdy etap, poczÈwszy od
wyboru odpowiedniej dziaïki, projektu, po
wykonanie najdrobniejszych, zdawaÊ by
siÚ mogïo, prac jak chociaĝby wstawienie
parapetów. Dom energooszczÚdny to dom
przede wszystkim znakomicie izolowany ibzabezpieczony przed ucieczkÈ ciepïa.
Warto zainwestowaÊ wbdom, który pozwoli zmniejszyÊ zuĝycie energii na ogrzewanie, oĂwietlenie ibklimatyzacjÚ, dziÚki czemu bÚdzie on bardziej przyjazny ibdla nas,
ibdla naszej planety. Poniĝej szczegóïy jednego zbwielu naszych projektów.

bogatej ofercie profili moĝliwa jest realizacja nawet najbardziej Ămiaïych pomysïów
wbzakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych.

FASADY

DRZWI PANELOWE

Szklane elementy budynków, dziÚki zastosowaniu efektownych systemów aluminiowych, wzbudzajÈ zachwyt ibuznanie.
Solidna konstrukcja profili oraz lĂniÈce
szkïo dajÈ niepowtarzalny efekt. Dla zielonego budownictwa jednorodzinnego ABM
JÚdraszek oferuje systemy fasadowe obbardzo dobrych parametrach technicznych
ibizolacyjnych. Prezentowana Ăciana osïonowa MB-SR50N HI+ osiÈga optymalne
wïasnoĂci izolacji termicznej ibakustycznej oraz wbznaczÈcy sposób uïatwia montaĝ na budowie. System ten pozwala budowaÊ fasady zbwidocznymi wÈskimi liniami
podziaïu, zapewniajÈc jednoczeĂnie trwaïoĂÊ ibwytrzymaïoĂÊ konstrukcji, abdziÚki

Drzwi wejĂciowe stanowiÈ jeden zbwaĝniejszych elementów naszego domu. Ochrona
domu przed zimnem, deszczem czy wïamywaczami to tylko niektóre ich funkcje.
DziÚki drzwiom moĝemy takĝe odgrodziÊ
siÚ od haïasów zbulicy. Jak jednak wybraÊ
te, które speïniÈ nasze oczekiwania ibbÚdÈ
sïuĝyïy nam przez lata?
Wbofercie naszej firmy dostÚpny jest
system Drzwi Panelowych obwspóïczynniku Uw na poziomie 0,61 W/(m2·K). Panele
wypeïniajÈce montowane wbskrzydïach
drzwi opartych na systemie MB-86 oferowane sÈ wbbogatej palecie barw oraz struktur. Elementy te mogÈ byÊ frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkïa
zespolonego. Drzwi Panelowe moĝna wykonaÊ wbbardzo duĝych rozmiarach – aĝ
do 1,40 m szerokoĂci ibniemal 2,60 m wysokoĂci.
JeĂli zatem marzy nam siÚ imponujÈce
wejĂcie, sprawdzÈ siÚ one idealnie. Drzwi
powinniĂmy przede wszystkim dopasowaÊ
do stylu domu. JeĂli nasze wnÚtrza urzÈdzone sÈ tradycyjnie, warto zamontowaÊ
skrzydïo zbpanelami szklanymi lub wbokleinie drewnopodobnej. MiïoĂnicy nowoczesnych aranĝacji natomiast mogÈ zdecydowaÊ siÚ na kolory zbpalety RAL wbodcieniu
grafitu. PoĂwiÚcajÈc chwilÚ na dobór drzwi
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DRZWI TARASOWE
Duĝa, przeszklona Ăciana wbsalonie lub
kuchni to popularny trend wbnowoczesnym budownictwie. Naturalne oĂwietlenie, optyczne powiÚkszenie pomieszczenia, abprzede wszystkim wspaniaïy widok
na ogród sprawiajÈ, ĝe rozwiÈzanie cieszy
siÚ coraz wiÚkszym zainteresowaniem zarówno wbbudynkach jednorodzinnych, jak
ibwbkomfortowych apartamentach czy hotelach. Przeszklona Ăciana wyglÈda niezwykle elegancko oraz nowoczeĂnie, nadaje
wnÚtrzu charakteru, sprawia, ĝe pomieszczenie jest jaĂniejsze ibwiÚksze. Tego typu
okno moĝe byÊ zbpowodzeniem zastosowane bez wzglÚdu na wysokoĂÊ budynku. Na
parterze domu jednorodzinnego sprawi,
ĝe za oknem kaĝdego dnia bÚdziemy mogli obserwowaÊ zmieniajÈcy siÚ zgodnie
zbporami roku ogród. Na wyĝszych poziomach pozwoli podziwiaÊ panoramÚ miasta
lub okolicy. Ich dodatkowÈ zaletÈ jest to, ĝe
wbpozycji otwartej nie zajmujÈ duĝo miejsca ibnie wymagajÈ wolnej powierzchni
podczas otwierania. Doskonaïym rozwiÈzaniem bÚdzie system podnoszono-przesuwny MB-77HS HI. }
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