Koncept renovácie
pre zdravé a cenovo
dostupné bývanie
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Koncept RenovActive
Dom, ktorý poskytuje pohodlné a zdravé bývanie, je cenovo dostupný
a replikovateľný. Toto sú hlavné kritériá pre projekt rekonštrukcie s názvom RenovActive. Jeho cieľom je v praxi otestovať zásady výstavby
zdravých a energeticky dostupných rodinných domov, ktoré zároveň
poskytnú maximálne pohodlie svojim obyvateľom. Realizácia pilotného
projektu prebehla v roku 2016 v belgickom Anderlechte. V roku 2019
sa podarilo dokončiť ukážkové riešenie aj na Slovensku – ide o prvý
projekt RenovActive v tejto oblasti.

Brusel, Belgicko
2016

Hlavným cieľom tohto konceptu je preukázať cenovú dostupnosť takej
rekonštrukcie, ktorá spĺňa požiadavky na moderné bývanie vrátane
energetickej účinnosti a zdravého vnútorného prostredia. RenovActive
ukazuje spôsob, ako možno výrazne zvýšiť kvalitu bývania v bežnom
dome tak, aby si ju mohlo dovoliť široké spektrum obyvateľstva.

Šaľa, Slovensko
2019
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„Vzhľadom na fakt, že budovy spotrebúvajú 40 % energie a 90 %
súčasných budov tu bude aj po roku 2050, je pre splnenie klimatickoenergetických cieľov nevyhnutné zvýšiť tempo zdravej a udržateľnej
obnovy budov. A práve tento projekt ukazuje cestu, ktorou by sme sa
mali vydať a byť inšpiráciou pre iných.”
Norbert Kurilla
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Od prototypu
k stereotypu
Projekt RenovActive, ktorý bol zrealizovaný v slovenskom meste Šaľa, je jednoducho opakovateľný aj v prípade renovácie iných domov. Jeho cieľom je prispieť
k naštartovaniu procesu obnovy starnúceho bytového
fondu na Slovensku.

štátny tajomník Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky
Nad projektom
prevzali záštitu

Renovácia
Zdravé bývanie | Cenovo dostupné | Replikovateľné
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Čas na renováciu
Polovica súčasných obytných budov v Európe bola
postavená v rozmedzí rokov 1945 až 1980 a ich priemerný vek neustále rastie. V prípade, že bude tento
trend pokračovať, to znamená, že 90 % budov, ktoré
sa budú využívať v roku 2050, stoja už dnes.
Prevádzka budov predstavuje 40 % spotreby energie
v Európe a je na treťom mieste v rebríčku znečisťovateľov a producentov CO2.

19 %

1,5x

nedostatok
denného
svetla

Štúdie ukazujú, že približne 80 miliónov Európanov
žije vo vlhkých a nezdravých budovách. Vysoká vlhkosť,
nedostatočná tepelná izolácia a miestnosti s nedostatkom denného svetla – všetky tieto faktory zvyšujú
riziko vzniku alergií, spôsobujú choroby a zhoršujú
psychický stav.
Nastal čas hľadať nové a inovatívne cesty v oblasti
renovácií starších budov.

23 %

20 %

zateká
strecha

1,9x

20 % slovenských domácností nemá kvalitné bývanie.

Tieto domácnosti uvádzajú

2x

zvýšená
vlhkosť
v budove

1,5–2,9x

20 %

2,9x

nemôže si dovoliť
primerane
vykurovať

častejší výskyt zdravotných problémov.

50 % Slovákov žije v samostatnom alebo radovom rodinnom
dome, ktorý je z 90 % v ich vlastníctve. Celkovo ide o 950 000
rodinných domov, ktoré sú renovované len na 37 %. Ročne na
Slovensku prejde čiastočnou renováciou 2,5 % rodinných domov, komplexnou renováciou len 1,5 %. Slovenské domácnosti
vynakladajú na energie týkajúce sa bývania až 14,5 % svojich
príjmov – najviac v EÚ.
Hlavné bariéry, ktoré bránia renováciám, definuje program Budovy 2050. Ide napríklad o nízke povedomie vlastníkov budov a stavebníkov o potrebe obnovy stavieb vo vysokom kvalitatívnom
štandarde. Ďalšou bariérou je nedostatok pilotných projektov, ktoré by ľuďom ukázali, prečo je kompletná renovácia dôležitá, čo im
prinesie a ako by mali postupovať. Slováci často stavajú a rekonštruujú svojpomocne, majú len obmedzenú podporu z verejných
zdrojov a chýba im systémový poradenský nástroj.
Cestou k prekonaniu týchto bariér môže byť koncept RenovActive, ktorý ponúka slovenským staviteľom skúsenosti v oblasti
komplexných renovácií. RenovActive je príkladom dobrej praxe,
ktorý je jednoducho realizovateľný a preukázateľne zvyšuje kvalitu
už existujúcich stavieb.
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SÚČASNÝCH BUDOV

BUDEME V ROKU 2050

STÁLE VYUŽÍVAŤ.

ŠIESTY

KAŽDÝ
SLOVÁK SA SŤAŽUJE
NA NEVYHOVUJÚCE
PODMIENKY V BUDOVE,
V KTOREJ ŽIJE.

58 % SLOVÁKOV BY

MOTIVOVALO K RENOVÁCII
DOMU NÁSLEDNÉ ZLEPŠENIE
KOMFORTU BÝVANIA.

57 % SLOVÁKOV
BY MOTIVOVALI
K RENOVÁCII DOMU
ÚSPORY ENERGIÍ.

Zdroje: Healthy Home Barometer 2016 -2018, Budovy 2050, zatepluj.sk
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RenovActive ako priekopník
Spoločnosť VELUX sa od konca 90. rokov zaoberá
hľadaním riešení, ako dosiahnuť optimálnu energetickú
účinnosť v spojení s pohodlným bývaním a minimálnym
dopadom na životné prostredie. V rámci tohto úsilia
sme na rôznych miestach v Európe a Severnej Amerike
vybudovali desiatky predvádzacích budov, ktoré spájajú nízku energetickú náročnosť so zdravým vnútorným
prostredím.
Projekt RenovActive je najnovšou súčasťou tohto
úsilia. Jeho cieľom je vytvoriť jednoducho replikovateľný koncept, ktorý sa po dokončení stane šablónou
a inšpiráciou pre podobný typ renovácií. Pri dodržaní
siedmich princípov renovácie možno dosiahnuť rovnaké kvalitatívne parametre, aké majú aj novopostavené
domy, čo môže viesť ku zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu
komfortu obyvateľov domu. Vysoký potenciál a spoločenský význam projektu RenovActive potvrdzuje jeho
realizovateľnosť a replikovateľnosť aj v rámci obmedzeného rozpočtu.

Hlavné ciele

Nákladová únosnosť

Fenomén štvorcový dom

• 	Zdravie a pohodlie: budova by mala poskytovať
podmienky, ktoré podporujú zdravie a zaisťujú
pohodlie svojim obyvateľom.

RenovActive má za cieľ ukázať dostupnosť renovácie bežného domu na zdravé, energeticky úsporné a
moderné bývanie. Tri varianty materiálových a technologických riešení sú navrhnuté tak, aby zabezpečili
potrebnú funkčnosť a zároveň zodpovedali finančným
možnostiam majiteľov rodinných domov.

Štvorcový rodinný dom je mimoriadne rozšíreným
typom stavby z 50. až 70. rokov minulého storočia.
Objavuje sa na celom území Slovenska, rovnako aj v
okolitých krajinách.

•	Vnútorné prostredie: dom by mal poskytovať
vysokú mieru osvetlenia denným svetlom, ochranu
proti prehriatiu a dobrú kvalitu vzduchu v byte prostredníctvom priamej regulácie aktuálnej potreby.
•	Energie: budova dosahuje vysokú mieru energetickej účinnosti.
•	Životné prostredie: budova má minimálny dosah
na životné prostredie.
•	Opakovateľnosť: koncept by mal byť založený na
využití bežne dostupných technológií a materiálov.
•	Cenová dostupnosť: náklady na renováciu (vrátane
celého technického zariadenia) by nemali prekročiť
stanovený rozpočet.

Všetky štandardy zahŕňajú riešenie všetkých 7 princípov renovácie. Rozdielna je miera renovácie jednotlivých častí budovy, štandard materiálov a využitie
technológií.
ŠTANDARD
Štandardné riešenie zahŕňa zateplenie obálky budovy na požadovanej úrovni. V dome je jedna kúpeľňa,
prízemie zostáva bez zásadných úprav. Doplnené je
schodisko a realizuje sa vstavba podkrovia. Použité sú
štandardné materiály.
ŠTANDARD PLUS
Štandardné riešenie zahŕňa zateplenie obálky budovy
na úrovni odporúčaných hodnôt, vrátane zateplenia
podlahy. V dome sú 2 kúpeľne, rekonštrukciou prejdú
obe poschodia. Je realizovaná vstavba podkrovia.
Použité sú materiály Štandard Plus.

Kvalitná tepelná
ochrana budovy

Tepelný komfort
v zime aj v lete

Dostatok denného
svetla

Čerstvý vzduch

Akustické pohodlie

Netoxické, trvanlivé
a recyklovateľné
materiály

PREMIUM
Prémiové riešenie zahŕňa nad rámec Štandard Plus
využitie obnoviteľných zdrojov energie a prémiové
materiály. Je tu navrhnutá aj prístavba jedálne.

Testovanie za prevádzky
Flexibilita – jednoduché
zmeny funkcie budovy

Kvalitná architektúra
ako nástroj zveľadenia
a oživenia verejného
priestoru

Po dokončení stavebných prác a nasťahovaní rodiny
budú v spolupráci s Katedrou technických zariadení
budov STU Bratislava prebiehať merania kľúčových
parametrov, aby sa overila funkčnosť prevádzky rekonštruovaného domu.
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„Štvorcový dom, v akom bývajú Hučkovci,
nájdete v každej obci na Slovensku.
Najčastejšie v pôvodnom stave. Sme
radi, že Šaľa pôjde príkladom pre ostatné
slovenské obce.”
Jozef Belický
primátor mesta Šaľa

VELUX
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Naša rodina
Dobrý deň, sme mladá 4-členná rodina zo Šale – Dodo,
Katka, Kristínka a Danielko. Máme radi prírodu a záhradky rôzneho druhu, permakultúru, triedime odpady,
sadíme stromy a kvety, zakladáme komposty a snažíme
sa neustále znižovať svoju tzv. uhlíkovú stopu, ktorá
tu po nás zostáva. Momentálne sme ešte panelákoví
obyvatelia, ale cítime, že to nie je celkom ono a ťahá
nás to k bývaniu v dome so záhradou, kde chceme dožiť
v starobe a láske, preto ho aj chceme rekonštruovať do
modernejšej podoby...

Konkrétny dom
Pre projekt RenovActive Slovensko sa hľadal vhodný dom
i rodina. Záujem o rekonštrukciu svojho bývania mali desiatky
adeptov z ce- lého Slovenska. Do úzkeho výberu sa napokon dostalo päť rodín, ktoré sa osobne predstavili výberovej
komisii zloženej z odborníkov a zástupcov spoločnosti VELUX.
Voľba napokon padla na rodinu Hučkovcov zo Šale.

Hľadanie riešenia
Stavebná časť projektu odštartovala dvojkolovou
architektonickou výzvou. Slovenskí architekti sa do nej
zapojili so svojimi návrhmi na opakovateľnú cenovo
dostupnú renováciu typického rodinného domu do
aktívneho štandardu.
V prvom kole hodnotila odborná komisia splnenie
kritérií aktívneho domu, cenovú dostupnosť a reprodukovateľnosť návrhu. Návrh mal tiež obsahovať sedem
replikovateľných prvkov, kombináciou ktorých možno
dosiahnuť cenovo dostupné bývanie a komfort.
Do druhého kola napokon postúpili 3 návrhy, jeden
návrh získal divokú kartu za filozofický prístup ku koncepcii konceptu RenovActive. V druhom kole architekti
predstavili rozpracované štúdie. Komisia jednomyseľne určila za víťaza návrh architektonickej kancelárie
Ddak, Doršic Doršicová.
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Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili:
Ing. arch. Ľubomír Závodný
architektonická kancelária Ľubomír Závodný,
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Fakulta architektúry STU v Bratislave,
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Katedra technických zariadení budov STU Bratislava,
Ing. arch. Klára Bukolská
architektka spoločnosti VELUX,
Lone Feifer
generálna tajomníčka Active House Aliance.

VELUX

10

Sedem krokov k cenovo dostupnej
renovácii s ohľadom na zdravé bývanie
Koncept RenovActive vychádza zo zásad zdravého bývania a definície siedmich najvhodnejších a nákladovo
najefektívnejších riešení pre renováciu. Naplnenie týchto siedmich stavebných princípov umožní, aby staršie
budovy vykazovali rovnaké parametre, aké majú novo
postavené budovy.
V závislosti od už existujúceho riešenia budovy a od
rozpočtu renovácie môžu byť rôzne princípy realizované takým spôsobom, aby sa podarilo zvýšiť prísun
denného svetla, zlepšiť vetranie, posilniť obvodovú

schránku a zväčšiť obytný priestor prostredníctvom
zhustenia alebo rozšírenia. Koncept je modulárny, takže ho možno prispôsobiť typológii každého domu.
V Šali na Slovensku sa podarilo implementovať všetkých sedem princípov renovácie, ktorá vedie k pohodlnému a zdravému bývaniu pri zachovaní rozumných
nákladov. Zvolené riešenie možno aplikovať na ďalšie
státisíce slovenských domov, ktoré potrebujú rekonštrukciu.

1

4
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ROZŠÍRENIE OBYTNÉHO PRIESTORU

SYSTÉM VETRANIA

2
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VÄČŠIA PLOCHA OKIEN

DYNAMICKÁ OCHRANA PROTI SLNKU

3
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SCHODISKOVÁ ŠACHTA
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RenovActive je konceptom moderného
bývania 21. storočia. Využíva už existujúci
potenciál slovenských rodinných domov, ktoré čakajú na rekonštrukciu, a zachováva ich
vizuálnu identitu. Použité stavebné zásahy
je možné uskutočniť za dostupnú cenu a s
maximálnym efektom. Výsledkom renovácie
nie je len úspora energií, ale predovšetkým
zvýšenie kvality vnútorného prostredia a
vyšší komfort bývania. Základným rysom
zvoleného riešenia je jeho ekonomická zmysluplnosť.

potom
pred

„Dlho sme rozmýšľali, ako sa pustiť do obnovy tohto domu.
Je pre nás dôležité zanechať po sebe čo najmenšiu uhlíkovú
stopu. Sme však mladá rodina, ktorá chce moderne bývať,
a táto rekonštrukcia je šitá presne na naše potreby.”
Jozef Hučko
majiteľ domu
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Koncept RenovActive zachováva stavebno-technické riešenie, no dáva mu nový
obsah.
Pôvodný štvorcový dom mal v prednej časti
dve krásne izby s oknami do ulice a zadná
časť s niekoľkými menšími miestnosťami
slúžila hlavne ako servisné zázemie.
Práve do zadnej časti domu sa teraz presunulo obytné srdce domu. Veľké presklené
plochy a otvorenie obytného priestoru
smerom do záhrady prepojilo dom s okolím. Výsledkom je moderné bývanie spolu
so všetkými atribútmi, ktoré od rodinného
domu so záhradou očakávame.

potom
pred

pred
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Elektricky ovládané
strešné okná napojené na
systém VELUX ACTIVE

1

ROZŠÍRENIE OBYTNÉHO PRIESTORU
Zväčšenie vnútorného priestoru
Využitím potenciálu horného poschodia
sa dovtedy nepoužívané priestory zmenili na obytnú plochu vysokej kvality.
Pribudli dve nové kúpeľne a celková
úžitková plocha sa zväčšila o 35 % na
115 m2 – z 2+1 na 4+1. Prestavbou podkrovia vznikol priestor s veľkým množstvom prirodzeného svetla, účinnejším
vetraním a s lepšou reguláciou tepla.
Zväčšovať obytnú plochu za pomoci
využitia podkrovia je ekonomickejším
riešením ako prístavba, pretože nemusíme budovať základy, podlahu a strechu.

potom
pred

pred
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3

SCHODISKOVÁ ŠACHTA
Koncept denného osvetlenia a vetrania
Otvorená schodisková šachta zaisťuje
kvalitnejšiu distribúciu denného svetla a účinné vetranie prostredníctvom
komínového efektu. Denné svetlo je rozvádzané na všetky poschodia vrátane
centrálnych miestností domu. Komínový
efekt navyše pomáha odvádzať vlhký
odpadový vzduch strešnými oknami
v hornej časti schodiska, pričom otvorenými oknami a dverami prúdi do bytu
čistý vzduch.

potom
pred

„Prepojenie obytného priestoru so záhradou
a jeho otvorenie do krovu prinieslo domu
úplne novú kvalitu bývania.”
Martin Doršic

autor projektu
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VONKAJŠIA MARKÍZA
Elektricky ovládané
vonkajšie tienenie

4

DYNAMICKÁ OCHRANA
PROTI SLNKU
Tretí plášť
Dynamický plášť hrá dôležitú rolu pri
zaistení pohodlia vnútri domu. Pri
priemernom počasí udržiava príjemnú
teplotu počas dňa aj noci nezávisle od
ročného obdobia. Dynamické vonkajšie
tienenie, napríklad prostredníctvom
roliet, znižuje počas letných mesiacov
vyhrievanie bytu slnkom.

potom
pred

„Páči sa mi, že budem mať doma schody.
A teším sa na ružové roletky vo svojej
izbičke.”
Kristínka Hučková

7 rokov, budúca obyvateľka podkrovia
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LEPŠIA ENERGETICKÁ EFEKTIVITA
Obálka
Koncept zahŕňa zateplenie fasády aj
strechy. Zlepšenie parametrov obálky
domu spolu s moderným systémom
vykurovania optimalizuje energetické
parametre a zvyšuje tepelný komfort
bývania.
Oproti pôvodnému stavu sa celková
spotreba energie zníži o 80 percent.

potom
pred

„Chceli sme nízkoenergetické bývanie.
Teraz vieme, že po rekonštrukcii bude
dom potrebovať o 80 % menej energie.”
Katarína Hučková

majiteľka domu
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61 %

Potrebujeme viac svetla
v správnom čase a správneho druhu

OPÝTANÝCH UVÁDZA,

ŽE DENNÉ SVETLO

OVPLYVŇUJE

ICH SPÁNOK.

2

„Denné svetlo ma významný vplyv na ľudskú
psychiku, ovplyvňuje našu produktivitu,
náladu a pocit pohody počas dňa.”
Klára Bukolská

VÄČŠIA PLOCHA OKIEN
Riešenie denného svetla a výhľadu
Veľké fasádne a strešné okná zväčšujú množstvo a takisto
aj kvalitu denného svetla. Vyrovnané rozloženie okien zaisťuje príjemné a svetlé vnútorné prostredie s veľkým množstvom vzduchu v každej miestnosti a na každom poschodí.

architektka VELUX

75 %
OPÝTANÝCH UVÁDZA,

ŽE DENNÉ SVETLO
OVPLYVŇUJE ICH

PRODUKTIVITU.

Činiteľ denného
osvetlenia (ČDO) v %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

pred

potom

pred

potom

Riešenie denného svetla v podkroví
Veľké fasádne a strešné okná zväčšujú množstvo a takisto aj
kvalitu denného svetla. Vyrovnané rozloženie okien zaisťuje
príjemné a svetlé vnútorné prostredie s veľkým množstvom
vzduchu v každej miestnosti a na každom poschodí.

Riešenie denného svetla na prízemí
Veľké fasádne a strešné okná zväčšujú množstvo a takisto aj kvalitu denného
svetla. Vyrovnané rozloženie okien zaisťuje príjemné a svetlé vnútorné prostredie s veľkým množstvom vzduchu v každej miestnosti a na každom poschodí.

OPÝTANÝCH UVÁDZAJÚ,

Odporúčané presvetlenie jednotlivých miestností

schodisko
150 LUX
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šatňa
200 LUX

kúpeľňa
200 LUX

detská izba
500 LUX

TRI ŠTVRTINY

kuchyňa
500 LUX

jedáleň
300 LUX

obývacia izba
500 LUX

spálňa
500 LUX

pracovňa
500 LUX

Zlepšenie
presvetlenia o

40 %
priemerná hodnota ČDO

ŽE DENNÉ SVETLO

OVPLYVŇUJE ICH NÁLADU.

VELUX
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Systém vetrania
a ochrana proti teplu
Komfort vďaka
automatizácii

3,5x

rýchlejšia
výmena vzduchu

Vetranie s využitím
senzorov

5

SYSTÉM VETRANIA
Riadené vetranie
Systém otvára strešné okná automaticky na základe
podnetov zo snímačov. Čerstvý vzduch privádzajú
nadokenné vetracie klapky umiestnené na stranách
domu, ktoré nie sú vystavené slnečnému žiareniu.
Rýchlosť výmeny vzduchu je zaručená vďaka schodiskovej šachte a priečnemu prevetraniu. Vetranie je
tak 3,5-krát rýchlejšie.

Denné vetranie
Inteligentná
ochrana pred
teplom
Jednoduchý
systém
odchodu z domu
Inštaláciu
zvládnete sami
Poslúcha na slovo

6
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RENOVACTIVE

DYNAMICKÁ OCHRANA PROTI SLNKU
Tretí plášť
Dynamický plášť hrá dôležitú úlohu pri zaistení
pohodlia vnútri domu; v priemernom počasí udržiava príjemnú teplotu počas dňa aj noci nezávisle od
ročného obdobia. Dynamické vonkajšie tienenie, napríklad prostredníctvom roliet, znižuje počas letných
mesiacov vyhrievanie bytu slnkom.

Aplikácia VELUX ACTIVE
Sledujte klímu v jednotlvých
miestnostiach a ovládajte vaše
strešné okná, rolety a žalúzie
VELUX pomocou aplikácie
v mobilnom telefóne.

VELUX
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Hlavní partneri projektu
Dostatok denného svetla a úspory
energií priniesli plastové okná
Slovaktual STANDARD z profilu
energeto® 5000. Bezpečnosť
zaisťujú plastové vchodové dvere
Slovaktual D85, ktorých základom
je profilový systém aluplast 7000.
Obytný priestor opticky aj fyzicky
rozšírili plastové zdvižno-posuvné
dvere HST 85 aluplast Premium.

Vnútorná omietka pre zdravé bývanie Baumit KlimaWhite aktívne
reguluje vlhkosť v interiéri, čím
udržiava nielen stabilnú vlhkosť,
ale tiež teplotu vzduchu. Zateplenie domu systémom Baumit Star
okrem úspor energie vytvára stabilné vnútorné prostredie v zime aj
v lete a chráni pred vznikom plesní.

Ochranu šikmej strechy zabezpečil
strešný systém Bramac s použitím
škridly Tegalit Protector v ebenovo
čiernom farebnom prevedení. Spoľahlivosť a funkčnosť plochej strechy
nad vstupom do domu zabezpečuje
riešenie ICOPAL ŠTANDARD s krytinou na báze mPVC.

Výrobky stavebnej chémie Mapei
sa uplatnili v systémovom riešení
kúpeľne s ohľadom na zabezpečenie
ochrany pred vodou. Farebnosť
vnútorných stien sa upravila náterom Dursilite. Podlahy sa vyrovnali
cementovým poterom Topcem
Pronto. Ochranu terasy pred vodou
zabezpečila hydroizolačná stierka
Mapelastic.

2,5 milióna spokojných klientov.
4,5 milióna uzatvorených zmlúv.
10 miliárd eur investovaných do
bývania. Vaše sny o novej alebo
vynovenej streche nad hlavou
už takmer 27 rokov plní Prvá
stavebná sporiteľňa. Meníme vaše
bývanie na domov.

Kúpeľne sú vybavené kompletným
zariadením značky JIKA: od toalety, cez umývadlá až po kúpeľňový
nábytok, vrátane podomietkového
WC systému pre závesný klozet.
Ucelený a dizajnovo čistý priestor
pomohli vytvoriť obklady a dlažby
Roca.

Na zateplenie strechy bola použitá
ekologická minerálna tepelná
izolácia z radu Unifit, ktorá tiež zabezpečuje zvukovú izoláciu a chráni
strechu pred požiarom.
Na fasáde domu sa použila minerálna fasádna doska SMARTwall,
ktorá svojou priedušnosťou umožňuje domu dýchať.

Strešné okná VELUX zabezpečujú
zdravé bývanie plné denného svetla
a čerstvého vzduchu. Na presvetlenie častí domu s plochou strechou
sa použili otváravé strešné svetlíky.
Prirodzené svetlo do kúpeľne na
prízemí privádza svetlovod. Optimálnu vnútornú klímu automaticky
riadi inteligentný systém VELUX
ACTIVE.

Systémové riešenia Knauf pre
podhľady a obytné podkrovia
v rodinných domoch spĺňajú
všetky požiadavky, ktoré vplývajú
na kvalitu bývania. V projekte sa
pre obytné podkrovie a prízemie
uplatnil sadrokartónový podhľad
s požiarnou odolnosťou REI30.

Krbové kachle Schiedel Sirius 1
zabezpečia tepelnú pohodu, nezávislosť a bezpečnosť rodiny. Kachle
zásobuje optimálnym množstvom
spaľovacieho vzduchu komín Schiedel Permeter Smooth Air, ktorý je
vybavený samostatným prívodným
potrubím.

Zdravé a komfortné vnútorné
prostredie pomáha zabezpečiť aj
vetranie nadokennou, samoregulačnou mriežkou Renson Invisivent evo
AKD. Prehriatiu interiéru v teplejších
dňoch zabráni tienenie fasádnych
okien vonkajšou látkovou clonou
Renson Fixscreen evo 100 slim.

Na odvodnenie šikmej strechy sa
použil lakovaný hranatý odkvapový
systém KJG v antracitovom prevedení a s rozmerom 333/100 mm.

V detskej izbe a spálni sa použila
drevená dubová podlaha Boen
v svetlom prírodnom odtieni. Miestnostiam v podkroví prepožičala
príjemný teplý vzhľad a podporila
dlhú životnosť podlahy.

Teplo v dome zabezpečuje jednookruhový vykurovací systém
s kotlom Bosch Condens a zásobníkom teplej vody Bosch WST na
120 l. Vykurovanie možno regulovať
pomocou inteligentného systému
Bosch CT 200 a radiátorovými
termostatickými hlavicami.

Mesto Šaľa prevzalo záštitu nad
projektom RenovActive. Slovenským obciam pôjde príkladom, ako
naštartovať renovačné procesy.

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré
považujú energetickú úspornosť,
udržateľnosť a zodpovednosť za
súčasť svojej firemnej filozofie
a dlhodobej stratégie rozvoja.

Funkčnosť prevádzky domu overí
meranie kľúčových parametrov,
ktoré bude prebiehať v spolupráci
s Katedrou technických zariadení
budov STU Bratislava.

Partneri projektu
Pórobetónové murivo Ytong sa
použilo na vymurovanie priečok, ako
aj na zdvihnutie obvodových múrov.
Na nosných obvodových stenách sa
uplatnili preklady Ytong. Dizajnové
riešenie schodiska na mieru umožnili pórobetónové schodiskové stupne.

Podporovatelia projektu

Záštita
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Zdieľanie skúseností a podkladov
Dokončením stavby projekt RenovActive nekončí. Postupne
zverejníme dokumentáciu stavby, ktorú bude môcť využiť akýkoľvek
vlastník rodinného domu. Budeme tu predstavovať riešenia v troch
finančných kategóriách. Začína sa etapa zbierania skúseností
s prevádzkou, monitorovania a merania kľúčových parametrov.
Získané dáta budú zverejňované postupne v najbližších mesiacoch.
Sledujte webovú stránku www.renovactive.sk
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VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava

Centrum služieb zákazníkom VELUX

Profi zákaznik:
Telefón: 02/ 33 000 555
predajca@velux.com
montaznik@velux.com

Koncový zákazník:
Telefón: 02 / 33 000 543
Info.sk@velux.com

Zákaznícky servis

Istota, ktorej môžete veriť

#1
Líder na globálnom trhu
VELUX
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