Przyszłość
budynków.
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dla samorządów, twórców projektów
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Triple Zero
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Wyzwania.

rosnącego popytu na mieszkanie
Wpływ na środowisko przez przemysł budowlany
Cele ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju

6

8 – 9
10 – 11
12 – 13

Inteligentny
i innowacyjny projekt.
Z 7,4 miliarda ludzi żyjących obecnie na Ziemi, dwa miliardy są nadal
w wieku dzieciecym, tzn. maja mniej niż 16 lat. Trzeba wyjść z założenia, że w
ciagu najblizszych lat te dwa miliardy ludzi potrzebować beda
. własnych
domów, miejsc pracy oraz infrastruktury.
Wiedząc, że w1930 roku na świecie żyło na ziemi w sumie dwa miliardy ludzi,
bedziemy zmuszeni w ciągu najbliższych lat praktycznie jeszcze raz zbudować
świat z 1930. Gdybyśmy to zrobili zgodnie z obecnie obowiazujacymi normami
budowlanymi, potrzebowalibyśmy 1000 miliardów ton betonu i cegieł. Takie ilosci nie są ani dostępne
ani z powodu braku surowcow niemozliwe do wyprodukowania.
Najwyższy czas na nowe, trwale i ekologiczne budownictwo .
Inteligentne budownictwo modulowe - stwierdził Werner Sobek
z okazji ceremonii rozdania nagród Fritz Leonhardt w dniu 4 lipca 2015 r.

8
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Przemysł budowlany
Zużycie zasobów naturalnych
__________________________ > 60%
Ilość wytworzonych odpadów_______________________________ > 50%
Zużycie paliw kopalnianych________________________________ > 35%
CO2- wytworzona emisja ________________________________ > 35%

10

Te kilka liczb wyraźnie pokazuje znaczenie nowych inowacyjnych konstrukcji dla naszego środowiska.
W świetle szybko wyczerpujących się zasobów i skutków globalnego ocieplenia,
nie możemy i nie powinniśmy budować tak, jak dotychczas. Nasze domy
muszą być znacznie bardziej ekologiczne niż dotychczas. Muszą być trwałe
a jednocześnie całkowicie podlegać recyklingowi. Nie powinny już wydzielać
emisji CO 2 . Kolejnym ważnym aspektem do rozważenia jest to, że musimy budować
znacznie szybciej i bardziej efektywnie niz robimy to na dzien dzisiejszy. Tylko
w Polsce powinno powstać 250 000 nowych domów. Domy te powinny być
dostępne dla przeciętnie zarabiającej rodziny. Tego celu nie jesteśmy w stanie
osiągnąć za pomocą obecnych metod i technik budowlanych.
Świat poszukał nowego rozwiązania - budownictwo modulowe.

11

Godzina potrzeby:
konsekwencja w
zrównoważonym rozwoju.

Agenda 2030 została przyjęta przez społeczność międzynarodową to „niebieski”
rozkład jazdy na przyszłość. Jej głównym celem jest zapewnienie wszystkim
ludziom pomyślnego i satysfakcjonującego życia. Obejmuje to aspekty
ekonomiczne, ekologiczne i rozwoju społecznego. Każdy jest wezwany do
działania i działania zgodnie z tymi celami.
Aktivhaus dedykowany jest obszarom w budownictwie (1,

3, 7, 8, 9,11,12,13):

Source of pictograms: U.N.

Aktivhaus i realizacja Celów Zrównoważonego
Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

12

13

Aktivhaus
Idea.
Definicja zrównoważenia
Dziesięć kryteriów jakości
Korzyści dla budowniczych
Triple Zero®
Zarządzanie energią
Projekt badawczy B10
Ludzie za aktywnym domem
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Nasza definicja
zrównoważonego rozwoju.
Korzystając z trzech filarów zrównoważonego rozwoju, ekologii, rozwoju
społecznego i gospodarczego opracowaliśmy własne cele aktivhaus:

1. Cele ekologiczne
Triple Zero®: budynek zeroenergetyczny, budynek zero emisji, budynek zero odpadów.
2. Cele społeczne
Aby stworzyć tańsze mieszkania dla wszystkich generacji, wykorzystując mniej materiałów.
3. Cele gospodarcze
Niższe początkowe koszty inwestycji i cyklu życia dzięki wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii i materiałów.

16
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Kryteria aktivhaus dla
zrównoważonego
budynku.
Aktivhaus opracował dziesięć kryteriów jakości dla budowania większej liczby
budynków przy użyciu mniejszej ilości materiałów. Zapewniają zrównoważony
budynek i mieszkanie o wysokiej wartości estetycznej.
Budowanie domu oznacza także tworzenie domów dla ludzi, szczególnie
dla młodych rodzin. Indywidualne plany pięter sprawiają, że aktivhaus jest domem dla
wszystkich pokoleń, który jest dostępny dla osób o średnich dochodach, zarówno
pod względem wysokości czynszu, jak i ceny zakupu.

Integracja z już istniejącymi strukturami.

Ekologiczne materiały budowlane

Dzięki lekkiej konstrukcji, układowi i kolorystyce
fasad budynki aktivhaus potrafią zaintegrować
się perfekcyjnie w już istniejące struktury.

Aktivhaus wykonany jest z materiałów organicznych,
w szczególności z elementów drewnianych i innych
surowców odnawialnych.

Indywidualne plany pięter

Budynek, który jest łatwy dla środowiska

Moduł aktivhaus ma indywidualny plan piętra
z wewnętrznym układem 2-3 pokoi, które
można łączyć z innymi elementami, tworząc
duże mieszkania i elastycznie zmieniając
położenie drzwi i okien.

Aktivhaus oznacza konstrukcję, która oszczędza zasoby dzięki
wykorzystaniu materiałów nadających się do recyklingu,
małej wadze i niskim wymaganiom fundamentowym.

Pokolenie i odpowiedni wiek

Aktivhaus jest energooszczędny, zgodny z EnEV 2016
i wykorzystuje energię odnawialną.

Aktivhaus umożliwia tworzenie pokoleń po pokoleniu.
Na parterze znajduje się projekt bezbarierowy.
Pozostałe poziomy mają odpowiednią pod
względem wieku podłogę, szerokość
drzwi i łazienki.
Wysoki komfort mieszkania
Aktivhaus oferuje wysoki komfort mieszkania dzięki
koncepcji oświetlenia i wentylacji.
Można go zdemontować i przebudować

Wykorzystanie energii odnawialnej

Dostawa pod klucz
Aktivhaus może być dostarczony trzy miesiące po złożeniu
zamówienia dzięki prefabrykacji przemysłowej.

Niedrogi budynek
Przystępna stała cena za metr kwadratowy
powierzchni jest ustawiony na planowanie,
produkcję i transport modułów aktivhaus.

Plan piętra aktivhaus można później zmienić, a nawet
zdemontować i przebudować w innym miejscu.

18
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Nasza obietnica
dla wszystkich
budujących:
Pewność planowania
Pewność kosztowa
Bezzakłóceniowy
zrównoważony rozwój

20

Pewność planowania
Twój model zostanie dostarczony
na twoją przygotowaną działkę,
która została wstępnie przetestowana
i gotowa do przyjęcia po dwunastu
tygodniach od złożenia zamówienia.
Gotowy do obłożenia.

21
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Pod klucz
.
jest dobrze
o
d
y
Gotow
ia
n
obłoże
.
jest lepszy

Pewność kosztu

Bez defektów

Możesz cieszyć się pewnością związaną
z kosztami po określeniu rozmiaru,
wyposażenia i materiałów.

Twój model jest produkowany przy
użyciu procesu zapewniania jakości
i zatwierdzony, gdy jest jeszcze
w zakładzie.
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Zrównoważony rozwój
w najczystszej postaci:
Triple Zero !
®

Triple Zero® to standard opracowany przez standard Werner Sobek,
który określa wymagania, które powinien spełniać zrównoważony budynek.

Budynek zeroenergetyczny
Budynek nie zużywa więcej energii w ciągu roku
niż produkuje się ze źródeł
odnawialnych.
Budynek o zerowej emisji
Budynek nie powoduje emisji CO2 ani innych
szkodliwych emisji.
Zero budynku odpadów
Pod koniec cyklu życia wszystkie komponenty mogą być
całkowicie przeniesione do cykli biologicznych lub
technicznych. Działkę można przywrócić do pierwotnego stanu, nie
pozostawiając żadnych zanieczyszczeń ani pozostałości.
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aktivhaus – pierwszy dom
z mocą
do zmiany świata
Istotną częścią koncepcji aktivhaus jest inteligentne wytwarzanie energii
ze źródeł regeneracyjnych. Dachy aktivhaus zostały wyposażone w con-Ethernet
dla systemów fotowoltaicznych. System alphaEOS zapewnia również kontrolę
temperatury oferującj ednocześnie maksymalną oszczędność energii.

26
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Sygnał początkowy:
projekt badawczy B10
w Stuttgarcie
B10 generuje dwukrotne zapotrzebowanie na energię ze zrównoważonych źródeł.
Uzyskana nadwyżka energii wystarczy do zaopatrzenia dwóch samochodów elektrycznych
i zabytkowego domu Le Corbusiera (od 2014 r. Na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

28
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Ludzie
za aktivhaus.

AH Aktiv-Haus GmbH jest własnością przedsiębiorców
Klaus Fischer i Michael Ganter, architekt i inżynier Werner Sobek,
a także były burmistrz Stuttgartu, Wolfgang Schuster.
Po założeniu firmy w marcu 2016 r. Firma aktivhaus opracowała
“pierwszy dom, który ma moc zmieniać świat”.
Klaus Fischer jest szefem światowej sławy
grupy fischer.
Werner Sobek jest założycielem Werner Sobek Group, bardzo uznanej firmy
architektonicznej, która koncentruje się na inżynierii, designie i zrównoważonym rozwoju.
Wolfgang Schuster jest obecnie dyrektorem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Miast
w Stuttgarcie.
Michael Ganter jest właścicielem grupy Ganter w Waldkirch w Niemczech,
globalnego dostawcy usług budowlanych i nieruchomości.

Wolfgang Schuster, Werner Sobek, Klaus Fischer i Michael Ganter
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Moduły

Wariacje
Zrównoważone modułowe moduły budowlane
Moduły mieszkalne
Moduły funkcjonalne
Modułowa konstrukcja
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
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Pomyśleliśmy o
wszystkim.
Moduły z serii 700 są dostępne w kilku wariantach. Klienci projektują swoje wymarzone domy
wybierając spośród wielu różnych modułów, mebli, materiałów, powierzchni i kolorów.

34

35

Nie wymyśliliśmy
konstrukcji modułowej.
Po prostu sprawiliśmy,
że jest ona
zrównoważona.
Triple Zero
ii
Zero Energ
ji
is
m
E
Zero
ów
Zero Odpad
®
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Wszystkie moduły z serii 700 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby później
mogły zostać całkowicie podzielone na oryginalne materiały
i poprawnie posortowane. Ich długowieczność nie jest w żaden sposób
gorsza od tradycyjnie budowanego domu z solidną konstrukcją. Wszystkie
materiały są jednak dziś badane i wybierane zgodnie z ich zdolnością do recyklingu
w przyszłości. Nasze metody instalacji umożliwiają łatwy demontaż w celu modyfikacji,
konserwacji, a nawet końcowego recyklingu pod koniec cyklu życia.
Każdy moduł z serii 700 jest prefabrykowany i wstępnie zainstalowany w fabryce.
Wszystkie funkcje techniczne są testowane pod kątem gotowości do użycia
w fabryce przed dostawą.

37

Moduły mieszkalne.
Kinderzimmer
15 qm

Bad
5 qm

Kinderzimmer
15 qm

Garderobe
9 qm

Gast/
Arbeiten
9 qm

Küche
10 qm

Technik/
Hauswirtschaft
10 qm

Swiat poszukal nowego rozwiazania - budownictwo modulowe.

Bad
7 qm

Wohnen/
Essen
32 qm

Ankleide
9 qm

Schlafen
15 qm
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The 730 living module
GFA: 38.5 m2
Net living space: 28.5 m2
LRH: 2.46 m
Usage: 1–2 people
Living room / Bedroom: 15.4 m2
Entrance: 2.4 m2
Kitchen: 5.35 m2
Bathroom: 5.35 m2
The 750 living module
GFA: 48.8 m2
Net living space: 37.31 m2
LRH: 2.46 m
Use: 2-4 people
Living room: 11.35 m2
Bedroom: 14.5 m2
Kitchen: 5.8 m2
Bathroom: 5.66 m2

The 770 living module
GFA: 64.6 m2
Net living space: 51.81 m2
LRH: 2.46 m
Use: 4 people
Living room: 11.35 m2
Master bedroom: 14.5 m2
Children's bedroom: 14.5 m2
Kitchen: 5.8 m2
Bathroom: 5.66 m2

39

Przykłady
kompaktowych modułów

dla rodzin.

Examples of living situations in 770 modules.

Connecting two 770 modules.

40
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Funkcjonalność modułów.

The 700 tech technical module
For external power supply for larger networks of modules

The 700 clean utility module
For external accommodation of a washing machine or dryer, for example
(power supply also available)

The 700 meet community module
For student residences or boarding houses (scalable by linking several modules together)

The 700 cargo storage module
Separate storage space for buggy, bike, and the like.

All functional modules shown are samples and match the size of the 770 module

43

Modułowa konstrukcja:
zrównoważony z zasady.
Zastosowane materiały budowlane są dobierane według ścisłych kryteriów pod względem
zrównoważonego rozwoju i zdrowego środowiska życia.
Specjalnie opracowana rama i system produkcyjny zapewniają minimalną wagę i łatwą
prefabrykację z wysoką precyzją. Aktivhaus waży tylko około 1/6 tradycyjnego budynku
zbudowanego z solidnej konstrukcji, oferując jednocześnie całkowitą stabilność.
Można go również idealnie wykorzystać do ponownej aktywacji.
Odsprzęganie modułów prowadzi do bardzo wysokiej izolacji akustycznej.

Konstrukcja podłogi
44

Konstrukcja ściany

Konstrukcja stropu
45

Stacje ładowania
do pojazdów
elektrycznych.
Energia wytwarzana lokalnie z systemu fotowoltaicznego
może być wykorzystywana do ładowania pojazdów elektrycznych.
Oprócz standardowego ładowania 700 kabli przez funkcję
ładowania kabli, firma Aktivhaus będzie teraz oferować
bezprzewodowe 700 ładowanie indukcyjne.

Cool
charging:
ve
700 inducti
charge
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Wykończenie

Okna
Podstawowa konfiguracja
Fasady
Układ wnętrza
Fotowoltaika, zazielenienie dachu i tarasy
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Dobra kombinacja:
okna.
Modele z serii aktivhaus 700 są dostępne w różnych powierzchniach zewnętrznych.
Elementy okienne są dostępne w elastycznym układzie i w różnych szerokościach.

750 module

50

770 module

51

Fasada modrzewiowa (impregnowane ciśnieniowo)

53

Podstawowa konfiguracja.
Kuchnia, łazienka i oświetlenie
Fasada z drewna (fasada Ladenburga)
Materiał: impregnowany ciśnieniowo modrzew
Podłoga w linoleum
Ściany wewnętrzne z drewna klejonego warstwowo
(płyty trójwarstwowe)
Drewniane okna od podłogi do sufitu
Kolor: RAL 7016 antracytowe
Żaluzje poziome sterowane w szynach
Kolor: RAL 7016 antracyt
alphaEOS do sterowania ogrzewaniem i optymalizacją energii
Ogrzewanie podłogowe
Klasa ognioodporności F60, klasa szumów 2
Specjalne konfiguracje, takie jak parkiet lub ściany wewnętrzne
w kolorze białym dostępne na życzenie
54
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Fasady.
Basic version of the facade is natural larch.
All other facades are special exteriors.

Photovoltaic

Metal

Horizontal Color Fade
Ember (frame and
corner profiles in anthracite)

Metal

Horizontal Anthracite with LED
light strips (frame and corner
profiles in anthracite)

Larch

Larch

Textile

Textile

Horizontal Light Gray (frame
and corner profiles in aluminum
silver)

(Frame and corner profiles in
anthracite)

Metal

Horizontal Color Fade Sunset
(frame and corner profiles in
aluminum silver or anthracite)

Metal

Horizontal Anthracite (frame
and corner profiles in anthracite)

Metal

Horizontal Red Blue Yellow
(frame and corner profiles in
aluminum silver or anthracite)

Metal

Horizontal Blue Green Violet
(frame and corner profiles in
anthracite)

Metal

Horizontal Red Blue Green
(frame and corner profiles in
aluminum silver)

Metal

Horizontal Brown (frame
and corner profiles in anthracite)

White (frame and corner profiles
in white)

Metal

Horizontal Dark Green
Aluminum (frame and
corner profiles in anthracite)

Metal

Horizontal Dark Green
(frame and corner profiles in
anthracite)

Metal

Horizontal Gray (frame
and corner profiles in anthracite)

Horizontal Natural (frame
and corner profiles in anthracite)

Larch

Horizontal Umbra (frame
and corner profiles in anthracite)

Horizontal Green (Frame
and corner profiles in anthracite)

Horizontal White (frame and
corner profiles in white or
aluminum silver)

Cellulose composite
panels

White aluminum (frame and
corner profiles in white or
aluminum silver)

Metal

Larch

(Frame and corner profiles in
anthracite)

Metal

Horizontal Ocher (frame
and corner profiles in anthracite)
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Fasada w FunderMax

58
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Fasada modrzewiowa (impregnowana ciśnieniowo)

61

Twoje życzenie
jest dla nas
rozkazem:
układ
wnętrza.
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Fotowoltaika,
zazielenienie dachu
i tarasy.

Dachy aktivhaus zostały wyposażone
w złącza do systemów
fotowoltaicznych. W połączeniu
powierzchnie dachu mogą być
również pokryte zielenią lub użyte
jako taras.

Fotowoltaika

Zazielenienie dachu
66

Tarasy
67

Powierzchnie dachowe, które można wykorzystać jako tarasy.

68
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Planowanie

Opcje planowania
Tymczasowa rezydencja
Bez barier i dostosowane do wieku
Moduły mieszkalne w sieci
Densyfikacja miast
Redensyfikacja
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Opcje
planowania dla
wyrafinowanych
projektów
mieszkaniowych.
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Model 750 (GL) and 770 (UL) in combination. Facade FunderMax
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Model 770 (GL) and 750 (UL) in combination. Facade in larch natural
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Module 750 (GL)
And 770 (UL) in combination.
Facade in larch natural

Model 750 (GL) and 770 (UL) in combination. Facade in larch natural

78

79

Model 770 (GL) and 750 (UL) in combination. Facade in larch natural

80
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Tymczasowe
rezydencje
Wszystkie moduły w aktivhaus
Serii 700 nadają się do elastycznych
okresów użytkowania.
Modele 730 idealnie nadają się
do zastosowania jako moduły
dla domów studenckich.
.

82
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Bezbarierowy i dla
każdego okresu życia.
Starsze pokolenia potrzebują elastycznych rozwiązań w sytuacjach życiowych.
Dzięki opcjonalnym windom i prysznicom z poziomu podłogi, seria Aktivhaus 700
jest doskonale przygotowana dla osób w najlepszych latach ich życia. W przypadku budynków
jednopiętrowych dostęp jest na parterze i jest wolny od barier. W przypadku wielopiętrowych
budynków na wyższe piętra można dostać się zewnętrznymi schodami w lekkiej konstrukcji
stalowej (otwarte lub odporne na warunki atmosferyczne). Dostępne w różnych kolorach.
Stopnie i podesty schodów wykonane są z stalowego rusztu albo drewnianych desek
z powierzchnią antypoślizgową.
Klatka schodowa może być również później zmodernizowana, jeśli jest to wymagane, jeśli dodanie
kolejnej podłogi zaplanowane jest w drugiej fazie budowy.

Open staircases

2
4
3

2

4

3
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Dla dobrych sąsiadów:
Moduły w sieci
Moduły z serii 700 mogą być również używane do budynków wielopoziomowych:
Do sześciu modułów można umieścić jeden na drugim. Wejście na wyższe piętra prowadzi
zewnętrznymi schodami.

750 module
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770 module
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Cud
przestrzeni:
miejskie
zagęszczenie.
Do szybkiego zagęszczania przestrzeni miejskiej
można użyć serii Aktivhaus 700.
Dzięki innowacyjnej koncepcji fundamentów
i połączeń moduły nadają się również
do krótszych okresów użytkowania
przez kilka lat. Moduły można następnie
transportować i ponownie wykorzystywać
w innym miejscu. W takich przypadkach
można je również przekonwertować
na inne formy użytkowania lub dla innych
użytkowników
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Urbanistyczny rozwój
przyszłości:
ponowna modernizacja.
Dalsze podwyżki cen nieruchomości zwiększają popyt na tanie mieszkania.
Moduły Aktivhaus to idealne rozwiązanie do rewitalizacji dzięki ich niewielkiej wadze.
Montaż (za pomocą jednego żurawia samochodowego) z maksymalnie
sześciu modułów odbywa się w ciągu zaledwie kilku godzin, a większe sieci
zajmują tylko kilka dni, a obie obejmują kompletną instalację.
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Informacje.

Projekt Winnenden
Połączenie z infrastrukturą
Facility Management
Długa żywotność i standardy architektoniczne
Renowacja i konserwacja
Koszty i logistyka
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"Procesy, które
działają jak w zegarku
- zawsze
chciałem, aby
działały również
w branży
budowlanej."

Project Winnenden with 38 modules,
Builder: Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH

Dirk Braune, Managing Director of
Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH
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Assembly of housing module # 33 during the Winnenden Project
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Połączenie
do infrastruktury.

Central infrastructure space

Modele z serii 700 wymagają jednego punktu przesyłu do podłączenia wody słodkiej, ścieków,
ciepła, klimatyzacji, elektryczności i komunikacji z domem. Firma aktivhaus
opracowała punkt transferu mediów, którego połowę na budynku instaluje się
i testuje podczas produkcji.
Druga połowa do przesyłu mediów jest produkowana razem z fundamentami i odpowiednio przygotowana
przed dostarczeniem modułów. W ten sposób budynek można szybko podłączyć
do istniejącej infrastruktury po zainstalowaniu budynku.
Dachy zostały zaprojektowane w celu dostosowania do systemów fotowoltaicznych. System fotowoltaiczny
można zainstalować bezpośrednio z montażem budynku lub w późniejszym czasie.
.
Opcjonalne baterie, które umożliwiają chwilowe zejście z sieci energetycznej,
są przechowywane w oddzielnym module dodatkowym zaprojektowanym
specjalnie do tego celu.
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partner poza budynkiem:
zarządzanie obiektem.
Nasze opcjonalne zarządzanie budynkiem zapewnia odpoczynek i relaks.
Każdy moduł jest oznaczony numerem seryjnym, który znajduje się
w planie przeglądowym.
Usługi dostępne na życzenie:
Zarządzanie nieruchomościami Consulting Management
Zarządzanie gwarancjami napraw, inspekcji i konserwacji
Zarządzanie energią z alphaEOS
Zarządzanie dokumentacją wszystkich istotnych zdarzeń i przypadków
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Zbudowany dla
zadowolenia klienta.
Niezwykle długi
okres trwałości.

Standard dla
aktivhaus:
budowanie standardów
jutra.

Trwałość modułów aktivhaus nie jest w żaden sposób gorsza od solidnego domu
wykonanego w konwencjonalnej konstrukcji. Badania dowodzą, że drewniany
dom wykonany z nowoczesnej lekkiej konstrukcji wykazuje co najmniej taką samą
długowieczność jak ogromny dom z ponad 100-letnim życiem.

Aktivhaus spełnia wszystkie aktualne wymagania prawne dotyczące ciepła,
hałasu i ochrony przeciwpożarowej. Moduły można również projektować tak, aby spełniały wymagania
KfW 55, a nawet szwajcarskiego standardu MINERGIE® na życzenie (extra).

Aktivhaus w naturalny sposób spełnia wszystkie wymogi prawne, pięcioletnią gwarancję
i odpowiedzialność za produkt na komponentach.
Gwarancja na ogrzewanie i energię elektryczną wynosi również 2 lata, zgodnie z tradycją w branży.
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Świadectwo charakterystyki energetycznej jest uwzględnione. Wniosek o pozwolenie na budowę
nie jest zawarty w cenie modułu.
Aktivhaus wykracza daleko poza obecne wymagania prawne dzięki przełomowej
koncepcji Triple Zero®
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Z dwóch zrobić jedno!
Łatwa przebudowa
i konwersja sposobu
użytkowania .

First use
770 module
single module

First use
770 module
single module

Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ścian można projektować przy użyciu różnych
materiałów; Ich zmiana jest możliwa kilkoma prostymi krokami, bez ingerencji w konstrukcję
nośną. Przesuwając ściany wewnętrzne, moduły można dostosować do różnych
użytkowników lub alternatywnych zastosowań (na przykład pomieszczenia dla personelu,
pokoju dziecinnego lub biura). W niektórych miejscach okna można wstawiać lub
powiększać. Łącząc razem kilka modułów, podstawowa infrastruktura do wykorzystania
energii słonecznej (tj. Falowniki i baterie) może być przechowywana w centralnym
budynku zewnętrznym.
Systemy fotowoltaiczne można w ten sposób instalować również w poszczególnych
modułach w późniejszym terminie.
104
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Dzięki modułowemu charakterowi ich konstrukcji nośnej, jednostki mieszkalne serii 700 oferują
dużą elastyczność w zakresie użytkowania i projektowania przestrzeni.
Subsequent use
Two modules
combined into
a larger
unit
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Koszty i logistyka:
modułowe i precyzyjne,
podobnie jak
cała koncepcja.

Planowanie, produkcja, transport i instalacja
W celu wyprodukowania, transportu i instalacji modułów w serii 700 przygotowano niedrogą stałą cenę za metr kwadratowy. Koszty obejmują
podstawową konfigurację pomieszczeń sanitarnych i kuchni. Budynki
z serii 700 są dostarczane w stanie gotowym do użycia. Najemca lub
właściciel musi tylko zapewnić wolnostojące meble. Koszty te nie obejmują
rozwiązań dostępu, fundamentów, montażu z żurawiem samochodowym,
urządzeń zewnętrznych i wytwarzania energii.
Dostawa
Moduły serii 700 są dostarczane w ciągu 12 tygodni od złożenia wiążącego zamówienia
i uzyskania pozwolenia na budowę. Budynki są kompletnie zmontowane
i zainstalowane po dostarczeniu i są budowane w ciągu jednego dnia.
Na miejscu wymagane są tylko fundamenty punktowe lub taśmowe,
w tym przyłącza do prądu, wody, ciepła i telekomunikacji. Podczas montażu wielu
modułów połączenia te można wykonać za pomocą jednostki centralnej. Moduły
są bezpiecznie pakowane z tekstylną pokrywą ochronną podczas transportu.
Dodatkowe koszty
Moduły z serii 700 mogą być instalowane na fundamentach lub istniejącej podłodze budynku.
Podstawy fundamentowe lub listwy fundamentowe są odpowiednimi rodzajami
fundamentów. Podbudowa lub fundament, połączone połączenie sieciowe
i koszt rozwiązań dostępu nie są uwzględnione w kosztach modułów.
Są one dokładnie obliczane i uzgadniane z wyprzedzeniem.
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