Technologia przyjazna środowisku
Bazujemy na jednej z najbardziej sprawdzonej i bezpiecznej technologii
drewnianej. Budynki jednorodzinne na osiedlu Nova Pogoria powstają
w technologii Wood Core House.
Oferowane przez producenta konstrukcje to gwarancja trwałego i
bezpiecznego domu – potwierdzone badaniami.
➢ Konstrukcja w technologii ciężkiej
Najwyższe standardy wytrzymałości. Stosujemy konstrukcje o przekroju 160x80 mm w
ścianach zewnętrznych i 240x80 mm w stropach.
➢ Certy kowane drewno konstrukcyjne KVH
Konstrukcje zbudowane z drewna KVH, które posiada Niemiecki certy kat jakości (Zer kat
KVH MPA Stu gart). Drewno suszone komorowo, czterostronnie strugane i fazowane, klasa
C24.
➢ Energooszczędność
Budynek w 80 % składa się z
ocieplenia, co przekłada się na
wysoką izolacyjność termiczną i
niskie koszty użytkowania.
➢ Materiały najwyższej jakości
Każdy element konstrukcji posiada
certy kat jakości – śruby, kotwy,
łączniki, drewno KVH.
Producent przekazuje 50 lat
gwarancji.
➢ Odporność ogniowa
System z którego korzystamy posiada
odporność ogniową REI 120 oraz
NRO.
➢ Ekologia
Dzięki zastosowaniu naturalnych surowców, jakim jest drewno, ograniczamy emisję CO2 do
atmosfery.
Konstrukcja drewniana zapewnia także mieszkańcom zdrowy mikroklimat wewnątrz domu.
➢ Ogrzewanie podłogowe na piętrze
Domy w konstrukcji którą stosujemy mogą mieć ogrzewanie podłogowe zarówno na
parterze, jak i na piętrze.

Konstrukcja wielokrotnie przebadana
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Modułowy system Wood Core House badany był przez blisko 3 lata na Politechnice Śląskiej - od
pojedynczego elementu po wytrzymałość całej konstrukcji. Wyniki potwierdzają:
✓ 6- krotnie większa wytrzymałość
konstrukcje wytrzymują 6-krotnie większe obciążenia, niż dopuszczają obowiązujące normy
krajowe i europejskie

✓ domy odporne na huraganowe wiatry – trwałość i wytrzymałość potwierdzona badaniami
✓ 50 lat gwarancji na każdy element systemu
Sprawdzony system – podsumowanie badań konstrukcji:

h ps://www.woodcorehouse.pl/nagrody- lmy/modulowy-system-konstrukcji-szkieletowych- lm

Modułowe elementy konstrukcji powstają w fabryce producenta w Jaworznie. Nowoczesna linia
produkcyjna zapewnia precyzyjne przygotowanie modułowych elementów konstrukcji, skracając czas
produkcji do kilku tygodni. Ważnym aspektem jest ekologiczna produkcja – opracowany system
wyróżnia się uzyskaniem minimalnego odpadu produkcyjnego wynoszącego zaledwie 10 do 15 %.
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Budujemy w sprawdzonym systemie.

