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Náš plán pro MiniHaus Jimlín
Jimlín je malá obec blízko města Louny v Ústeckém kraji na severozápadě ČR. Půjde o náš první MiniHaus projekt
zaměřený na podporu společenské a kulturní činnosti v obci. Jako vhodné místo jsme vybrali v Jimlíně nádhernou
a poklidnou přírodní scenérii poblíž vody. Projekt je ve fázi územního plánování.

Využití

Konstrukce

Moderní stavba v přírodě, reflektující ekologickou stránku věci a
navržený tak, aby splňoval normy udělení energetického štítku A.
V našem plánu je, že MiniHaus v Jimlíně má sloužit veřejnosti,
kultuře (jako např. prostor pro potkání se na kávu, popovídání či
klidně jako umělecká galerie) a případně také jako prostor pro
strážce místního biotopu.

Založená na ocelových vrutech a
předpokládaná životnost je okolo 50 let
a více. Základ naší ocelové kostry je
obdobný jako se např. využívá od druhé
poloviny 19. let při stavbě mrakodrapů.
Díky zpřesnění Bessamerova procesu,
který de facto umožnil velkovýrobu
oceli, tak mohl i vzniknout první
ocelový mrakodrap na světě v
Pittsburghu.

Inteligentní dům
MiniHaus využívá prvky moderních technologií pro váš
komfortnější pocit z bydlení. Vstup do MiniHausu se dá nastavit na
kód a míra vytápění v interiéru se dá ovládat pomoci aplikace v
mobilním telefonu. Dům je připraven na využití technologií
kamerového systému CCTV a WiFi pro bezdrátové připojení k
internetu.
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Střecha
V našem návrhů pracujeme se tzv. zelenou střechou. Mezi její benefity dle nás patří tyto 4 body:





Vyrovnání teploty - díky eliminaci výhřevu materiálu stavby
Akustická vhodnost - tlumí zvuky ven i dovnitř až o 6 dB
Větší produkce kyslíku
Sběr vody - pohltí velké množství vody, kterou je možné použít na úklid a splachování

Systém splachování

Hliníková okna

Topný systém

Kromě sběru vody ze zelené
střechy, chceme využít i tzv.
šedé vody pro splachování.
Jedná se o méně znečištěnou
vodou, která odtéká z van,
umyvadel a sprchových koutů
a neobsahuje fekálie a moč.
Tato voda se úpravou může
snadno přeměnit na vodu
provozní (tzv. bílou vodu) pro
splachování a zalévání.

Okna mají bezpečnostní skla.
Šířka okeního profilu 78 mm.
Výplň oken tvoří izolační
trojsklo U=0,90 W/m2.

Zde naše volba padla na typ moderních
tepelných čerpadel na dálkové ovládání.
Tepelná čerpadla jsou v současné době
určujícím trendem pro dosažení
požadovaného ekologického běhu staveb.
Oproti vytápění elektřinou dokáže tepelné
čerpadlo ušetřit až 2/3 nákladů. V našem
návrhu figuruje specifický typ čerpadla
vzduch-vzduch recoCOMPACT exclusive od
společnosti Vaillant, který se vyznačuje velmi
tichým provozem a nízkými provozními
náklady.
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O nás
Naší vizí je energeticky nenáročná moderní stavba s nosnou robustní ocelovou konstrukcí,
která nabízí mnoho variant včetně budoucího rozšíření.

Zakládáme si na 5 bodech:
•
•
•
•
•

Čistá a rychlá montáž na základových ocelových vrutech, která nevyžaduje technologické přestávky
(staví se prakticky v každém ročním období)
Mobilita
Energetická nenáročnost
Možnost mít denní světlo prakticky všude, v každé části stavby
Elegantní přizpůsobitelný design

Více informací o naší firemní filosofii o designu, interiéru a výrobě
naleznete na našich stránkách www.minihaus.cz
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