ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE FIŃSKIE

EKONOMICZNY, ENERGOOSZCZĘDNY
I EKOLOGICZNY FIŃSKI DOM
Firma Fincomfort Polska Oy Sp.k. zajmuje się wdrażaniem najnowocześniejszych technologii fińskich w Polsce. Reprezentujemy wiodące fińskie firmy mające wieloletnią tradycję i doświadczenie w produkcji energooszczędnych domów modułowych Finndomo, nowoczesnych pieco-kominków Linnatuli oraz wysokiej jakości central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Nasza oferta jest kompleksowa od projektu aż po wykonanie oraz nadzór. Firma otrzymała wiele prestiżowych
i międzynarodowych nagród, m.in. Złoty Kask Murexpo
2009, Puchar Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Józefa Łochowskiego oraz medal
Murexpo 2010.

Lepsza jakość życia...

Najnowsza kolekcja domów — Top Selection

Komfort mieszkaniowy i wysoka jakość życia. Funkcjo-

Top Selection jest specjalną kolekcją wiodącego w Skan-

nalność w życiu codziennym. Ponadczasowy styl i cie-

dynawii producenta domów jednorodzinnych.

pło domowego ogniska. Imponująca architektura i inspirujące wnętrza. Przemyślane rozwiązania i innowacyjne
szczegóły. Gotowe, opracowane realizacje i możliwość
wprowadzenia indywidualnych zmian.

W zaprojektowanym na wysokim poziomie domu Finndomo Top Selection użytkownik może cieszyć się stylem
i miłą atmosferą. Będzie korzystał z funkcjonalności ułatwiającej życie codzienne. Stylowa architektura naszych
domów zachwyca i przynosi nowe, estetyczne wrażenia.
Wspólną cechą wszystkich domów z kolekcji są proste i przestronne pomieszczenia wewnętrzne, których
jasność i różnorodność form zainspirują, drzemiącego
w każdym dekoratora wnętrz. Starannie przemyślane
rozwiązania przestrzenne oferują wspaniałe miejsca zarówno na wesołe spędzanie czasu z rodziną, jak i na wykonywanie codziennych prac domowych.
Dzięki indywidualnej obsłudze i elastycznej technice budowlanej, wszystkie domy z kolekcji Finndomo można
zmieniać i przystosowywać do życzeń i potrzeb Klienta.

Nowe energooszczędne konstrukcje ciepłych ścian – LOW ENERGY
. Opracowano wspólnie z Technicznym Centrum Badawczym Finlandii

SZCZELNY GÓRNY STROP

OKNA O EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
KLASY A
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WSKAŹNIK STROPU GÓRNEGO
U-0,09 W/m2K

DuŜe jasne okna
Czterowarstwowe okno
drewniano-aluminiowe
Selektywne folie na
skrzydłach zewnętrznych i
wewnętrznych
Wyjątkowo dobra izolacja
akustyczna
Znakomita szczelność, trzy
uszczelnienia
Uruchamia okucia i
ustalacze otwierania

ŚCIANA ENERGOEFEKTYWNA
Izolacja cieplna pełna 250
mm
• Wiatrochron słuŜy
równieŜ jako izolacja
• Opatentowany cieplny
słup szkieletowy
• Genialny kąt cieplny
• Prawidłowo limitowana
paroizolacja
• Wypróbowane
bezpieczeństwo
poŜarowe
• Szczelne i ciepłe
konstrukcje łączeniowe
• Efektywna szczelina
wiatrowa z desek 40 mm
• Zamocowana okładzina
23 mm zagruntowana
• Dolne krawędzie
drewnianej okładziny
ścięte ukośnie
• Wysokość pokoju 2590
mm
WSKAŹNIK ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ U-0,16 W/m2K
•

WSKAŹNIK OKNA U-0,84 W/m2K

WYSOKEJ JAKOŚCI,
BEZPIECZNY
•

•
•
•
•

Izolacja cieplna 510 mm
Urządzenia wiatrochronne
Szczelne i ciepłe
konstrukcje łączące
Przestrzenne poddasze
robocze domu jedno- lub
dwukondygnacyjnego
Końcowe elementy
okapów dachów

Certyfikowany
Standard jakości ISO 9001
Standard ochrony
środowiska 14001
Standard ochrony pracy i
bezpieczeństwa produkcji
OH SAS 18001
Prawo oznakowania - EC
Znak ochrony środowiska –
PYR
Personel jest przeszkolony
i związany z systemem
jakości i standardów
Gwarancja na konstrukcję,
montaŜ, materiały – cena i
wykonanie

NAJWYśSZA KLASA
CERTYFIKAT
Rozdział-ЕТ

Niskie zuŜycie

ET Klasa budowli

CIEPŁY STROP DOLNY

• Szczelne, prawidłowo
wykonane połączenie stropu
dolnego i ściany

Wysokie zuŜycie

WSKAŹNIK DOLNEGO STROPU U0,15 W/m2K

Naturalna efektywność energetyczna
A — najwyższa klasa efektywności energetycznej
Konstrukcje domów z kolekcji Finndomo Top Selection

odzysku ciepła wpływają w istotnym stopniu na końco-

posiadają najwyższą klasę efektywności energetycz-

wą klasę efektywności energetycznej.

nej — A. Wartość projektowa (obliczeniowa) efektyw-

Dzięki nowym rozwiązaniom, każdy dom z kolekcji Fin-

ności energetycznej oparta jest na przepisach fińskiego

ndomo Top Selection spełnia już w chwili obecnej nor-

Prawa Budowlanego, część D5/2007. Koszt ogrzewania

my budowlane, które będą obowiązywały w przyszłości.

= koszt ogrzania powietrza o temperaturze pokojowej.

Wybierając dom firmy Finndomo możesz spokojnie

Kształt budynku, staranny sposób budowania i stopień

patrzeć w przyszłość.

Wszystkich zainteresowanych energooszczędnym budownictwem fińskim serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia naszego domu modelowego w celu szczegółowego
zapoznania się z energooszczędnymi technologiami fińskimi.
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