DOM ENERGOOSZCZĘDNY,
MODUŁOWY Z FINLANDII
Firma Fincomfort Sp. z o.o. Sp. k.

istniejąca na polskim rynku od 2006 roku, zajmuje się wdrażaniem najnowocześniejszych energooszczędnych
technologii budowlanych z Finlandii. Najważniejszym celem Firmy jest możliwość przygotowania oferty zgodnie
z potrzebami i zróżnicowanymi etapami życia Klienta.

BUDOWA

●

KOSZTY BUDOWY

●

REALIZACJA PROJEKTU

Firma Fincomfort Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie zajmuje się budową
fińskich domów energooszczędnych w konstrukcji drewnianej modułowej.
Moduły produkowane są w Fabryce Omatalo Oy w Finlandii z zachowaniem
wszystkich norm europejskich, dotyczących domu energooszczędnego, na które
posiadamy certyfikaty Unii Europejskiej.
Firma Fincomfort Sp. z o.o. Sp. k. buduje domy w Polsce dla swoich Klientów
zgodnie z technologią Producenta Firmy Omatalo Oy z Finlandii. Każda budowa
domu od chwili uzyskania pozwolenia na budowę prowadzona jest przez przedstawiciela Producenta wspólnie z Firmą Fincomfort Sp. z o.o. Sp. k.
System budowy modułowej domu pozwala na duże oszczędności czasowe
co równoważy się z oszczędnościami finansowymi, a także co najważniejsze,
w realizacji takiego budynku modułowego są nie zmieniające się koszty budowy
zgodnie z przygotowaną wcześniej umową. Niezmienność ceny gwarantuje
Inwestorowi stabilność budżetu przeznaczonego na budowę własnego domu.
Koszty budynku w konstrukcji drewnianej modułowej nie są zawyżone, kalkulacja oferty oparta jest na wymogach energooszczędności. Osiągnięcie energooszczędności gwarantują nam fundamenty wykonane zgodnie z wymogami
gruntowymi miejsca budowy, izolacja termiczna oraz izolacja hydrauliczna.
Następnym etapem jest konstrukcja ściany zewnętrznej budynku. Szerokość
ściany zewnętrznej oraz zastosowanie innowacyjnej technologii modułu
drewnianego oraz ram okiennych i drzwi zewnętrznych pozwala na uniknięcie
problemów jakimi są mostki termiczne.
Gwarancją na uniknięcie mostków termicznych są rozwiązania techniczne stosowane na etapie budowy modułu, a także w montażu okien i drzwi zewnętrznych
w Fabryce Omatalo Oy w Finlandii. Na plac budowy dostarczany jest gotowy
moduł z oknami i drzwiami wmontowanymi w Fabryce Omatalo Oy zgodny
z projektem Inwestora.
Współpraca z Producentem od pierwszego etapu prac projektowych, a następnie wykonanie budynku gwarantuje Inwestorowi profesjonalizm oraz zadowolenie ze współpracy. Każdy etap prac jest dokładnie nadzorowany , a sama
produkcja odbywa się we właściwej kolejności i czasie. W ten sposób jakość
materiałów i pracy pozostaje na stałym, wysokim poziomie.
70-letnie doświadczenie w produkcji prefabrykowanych domów drewnianych
i stały nacisk na rozwój nowych konstrukcji i naturalnych materiałów budowlanych daje naszym Klientom atrakcyjny finansowo, wygodny dom przy projektowaniu którego mogą mieć swój duży udział.
Budownictwo drewniane modułowe to przyszłość budownictwa jednorodzinnego, co oznacza energooszczędność, ekologię i życie zgodne z naturą.
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