“NULOVÉ DOMY” EUROLINE

Spoločnosť EUROLINE SLOVAKIA vám
ponúka výstavbu rodinných domov na kľúč
v Bratislave a okolí. Naša spoločnosť
disponuje kvalitným vlastným personálnym
obsadením od architektov, statika, až po
oprávnených stavbyvedúcich, ktorí vám
zabezpečia kvalitnú výstavbu rodinného
domu od projektu až po kolaudáciu.
Výstavbu rodinných domov AKTIV ponúkame
v prevedení BASE už od 146.900,- EUR s DPH
a kompletnú realizačnú dokumentáciu
za 999,- EUR s DPH.

RODINNÝ DOM AKTIV 2020 - ENERGETICKÁ TRIEDA A0

Domy v štandarde roku 2020. Domy, ktoré viac energie vyrobia, ako spotrebujú.
Domy novej generácie - šetriace energiu, životné prostredie a poskytujúce príjemnú a zdravú vnútornú klímu.
Od 1.1.2016 vstúpila do platnosti vyhláška
364/2012 Z.z., §5 odst.3, kde všetky rodinné
domy postavené po tomto dátume musia
spĺňať veľmi prísne kritéria na energetickú
náročnosť v spotrebe pre globálny ukazovateľ
primárnej energie a musia byť postavené
minimálne v energetickej triede A1.
Spoločnosť EUROLINE SLOVAKIA, líder na trhu
s rodinnými domami, vám predstavuje svoju
energeticky najúspornejšiu triedu rodinných
domov AKTIV v energetickej triede A0.

Aktívne domy sú domy s takmer nulovou
spotrebou energie, keď celková ročná energia
vyrobená z obnoviteľných zdrojov prevyšuje
podiel primárnej energie.
Základom návrhu aktívnych domov je ich
správna orientácia na svetové strany, kompaktný tvar domu, nadštandardne zateplená
obálka domu, kvalitné izolačné okná s vhodnou orientáciou a tienením, riadené vetranie
s rekuperáciou, návrh úsporných spotrebičov
a osvetlenia a hlavne využitie obnoviteľných
zdrojov energie prostredníctvom termických
a elektrických solárnych systémov.
Aktívne domy EUROLINE sú domy novej
generácie, ktoré šetria životné prostredie a
poskytujú príjemnú a zdravú klímu. Ide o
veľmi zdravé bývanie, kde kvalita vzduchu
zodpovedá čerstvému vonkajšiemu vzduchu
a teploty sa vždy upravujú na príjemné hodnoty podľa účelu miestnosti.
Aktívny dom má veľmi nízku potrebu energie
na vykurovanie, ktorú je možné pokryť zdrojom s veľmi malým výkonom. Potreba tepla
na vykurovanie je prevažne krytá solárnymi
ziskami cez správne orientované moderné
okná, samotnými bývajúcimi osobami a
prevádzkou domácich spotrebičov.
Aktívne domy EUROLINE sú osadené inteligentným systémom riadenia celého domu,
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ktorý kontroluje a plne riadi kúrenie, vetranie,
chladenie, osvetlenie, spúšťanie a zdvíhanie
vonkajších žalúzií podľa potreby denného
osvetlenia a insolácie. Inteligentný systém
riadenia plnoautomaticky riadi prevádzku
celého domu za vás podľa prednastavených
parametrov. Pokiaľ chcete zasiahnuť alebo
prestaviť niektoré údaje v riadení chodu
celého domu, môžete to urobiť na centrálnom ovládacom paneli, alebo cez smartphone, pokiaľ ste mimo domu.
Aktívne domy EUROLINE sú ale hlavne aktívne
vo výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických článkov, ktoré zaručujú
vysoké ročné energetické výnosy a zásobujú
elektrickou energiou celý dom. Prebytočnú
nespotrebovanú energiu dodávajú do rozvodnej siete alebo uložia v batériách.
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Vykurovanie je riešené nízkoteplotným
podlahovým vykurovaním so zníženou
akumulačnou vrstvou. Zdrojom tepla je
úplne nová kompaktná unikátna jednotka od
firmy Stiebel-Eltron, typ: LWZ 404 SOL, ktorá
je kompletným systémom pre vykurovanie,
centrálne vetranie s rekuperáciou s účinnosťou 90%, centrálnu prípravu teplej vody
zo solárnych kolektorov v integrovanom
zásobníku a v neposlednom rade možnosťou
pre aktívne a pasívne chladenie v horúcich
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letných mesiacoch. Konštrukčným
usporiadaním umožňuje analogicky k zimnej rekuperácii tepla letnú rekuperáciu
chladu. Úplné využitie odpadového tepla
z vetrania rodinného domu primiešavaním
odpadového vzduchu za vnútornou
rekuperáciou zvyšuje vykurovací faktor pri
nízkych vonkajších teplotách. Táto jednotka
je nielen malý technický zázrak, ale je aj
držiteľom niekoľkých ocenení vrátane
ocenenia za dizajn.
Doplnkovým zdrojom tepla je pri extrémnych
zimných teplotách navrhnutá moderná
krbová vložka s vonkajším prívodom vzduchu
na horenie a s bezroštovým spaľovaním
s účinnosťou až 83%.
K ochrane majetku sú aktívne domy
doplnené protipožiarnym a zabezpečovacím
zariadením, ako aj kamerovým P2P systémom
s možnosťou nahrávania poplachu a
monitorovania cez smartphone. K pohode
vnútornej klímy tiež prispieva aj hygienicky
bezprašný nehlučný centrálny vysávač.

Projekty rodinných domov AKTIV je možné
objednať priamo cez internetovú stránku
www.EurolineSlovakia.sk alebo v sídle
spoločnosti Euroline Slovakia: Stará Vajnorská
17/A, 831 04 Bratislava.
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