EKOLOGICZNE MATERIAŁY
BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
CERTYFIKOWANE DREWNO C24
ŚCIANY OTWARTE DYFUZYJNIE
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Nowoczesna stodoła

MKB-1
Funkcjonalny domek całoroczny w typie nowoczesnej stodoły. Wysoki sufit nad salonem,
przestronna antresola i duże przeszklenia pozwolą Ci na wyjątkowy kontakt z otoczeniem. Domek
MKB-1 ma tradycyjny dwuspadowy dach pod kątem 45º oraz prostą bryłę.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

34,9 m2

POWIERZCHNIA NETTO:

42,0 m2

WYSOKOŚD:

5,96 m

DŁUGOŚD & SZEROKOŚD:

7,75 x 4,48 m
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Standard technologiczny:

Charakterystyka materiałów:

PŁYTA FUNDAMENTOWA:

DREWNO SKANDYNAWSKIE:

• wymiana gruntu macierzystego 30-50 cm
• folia hydroizolacyjna 0,3 mm
• styrodur XPS 10 cm
• folia hydroizolacyjna 0,3 mm
• zbrojenie w formie wieoca po obwodzie 4 x fi 10
• zbrojenie krzyżowe fi 8
• beton 15 cm B25 (C20/25)

Do budowy elementów konstrukcyjnych wykorzystujemy
certyfikowane
drewno
o
wysokiej
klasie
wytrzymałościowej C24. Drewno skandynawskie
charakteryzują najwyższe właściwości budowlane. Dzieje
się tak za sprawą bardziej surowego klimatu i długich,
bardziej mroźnych zim, które sprawiają, że usłojenie
drzew jest znacznie cieosze. Suszenie komorowo do
wilgotności 15-18%, powoduje , że jest ono wolne od
wszelkich grzybów i insektów.

KONSTRUKCJA:
• wiatroizolacja Tyvek Solid 80 g / m2
• poszycie płyta VestEco 40 mm
• konstrukcja szkieletowa, drewno świerkowe
C24 45 x 145 mm,
• wełna skalna 15 cm λ=0,034 W / mK 3
• folia paroizolacja 185 g / m2
• płyta MFP gr. 12 mm
• wykooczenie płyta G/K

ELEWACJA:
• ruszt pionowy, kantówka 30 x 50 mm
• ruszt poziomy, kantówka 40 x 60 mm
• deska elewacyjna, świerk 19 mm, lazura
• blacha na rąbek PD 26/550

DACH:
• blacha na rąbek PD 26/550
• stalowe opierzenie i orynnowanie
• podkonstrukcja, kantówka 40 x 60 mm
• ruszt pionowy, kantówka 30 x 50 mm
• membrana dachowa Tyvek Solid 80 g / m2
• drewno świerkowe C24 45 x 170 mm
• wełna skalna 15 cm λ=0,034 W / mK 3
• folia paroizolacja 185 g / m2
• płyta MFP gr. 12 mm
• wykooczenie płyta G/K

POSZYCIE PŁYTĄ VESTAECO:
Wykorzystanie płyt z włókien drewnopochodnych
zapewnia wysoki poziom izolacji termicznej, akustycznej
oraz jest ważnym elementem zapewniającym
dyfuzyjnośd przegród zewnętrznych. Zapewniają wysokie
właściwości
efektywności
energetycznej
Płyty
wytwarzane są w suchym procesie z drewna iglastego
przy zastosowaniu ekologicznej żywicy. Nie zawierają
szkodliwych chemicznych utwardzaczy.

ŚCIANY OTWARTE DYFUZYJNIE:
Dyfuzyjnie otwarte ściana jest ścianą, która umożliwia
ruch cząsteczek wody przez strukturę na zewnątrz.
Dyfuzyjnie otwarta ściana ma przede wszystkim tę zaletę,
że cząsteczki wody nie są zamykane wewnątrz przegrody.
Przeciwdziała to kumulacji wilgoci, która wpływa na
obniżenie właściwości izolacyjnych i wpływa na rozwój
grzybów czy pleśni. Co więcej, konstrukcje ze ścianami
otwartymi dyfuzyjnie mają powiększone właściwości
magazynowania ciepła.

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA:
• okna aluminiowe, trzyszybowe
• drzwi zewnętrzne metalowe

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
• konstrukcja szkieletowa, drewno świerkowe
C24 45 x 90 mm,
• wełna skalna 10 cm λ=0,034 W / mK 3
• płyta MFP gr. 12 mm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE & WOD-KAN:
• kompletna instalacja zasilenia wody od zaworu
zimnej wody do podejśd, kanalizacja z rur PP
• instalacja elektryczna obejmująca m.in.:
rozdzielnie, gniazda wtykowe, łączniki, przewody
prowadzone w peszlach
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