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Náš plán pro MiniHaus
v Kryštofových Hamrech
Využití
Moderní dům pro rodinnou rekreaci v přírodě,
reflektující ekologickou stránku věci a navržený
tak, aby splňoval normy udělení energetického
štítku A.

V architektonickém měřítku chceme do náležitého
popředí vyzdvihnout čistotu linie stavby a souměrnost
všech jejich komponentů do vše prostupující praktické
funkčnosti. Barvy, použité materiály a detaily zpracování
mají důležitě podtrhnout celý záměr čistoty a funkčnosti.

Architektura
Chceme, aby dům ve svých dílčích bodech
důmyslně odrážel zdejší a jedinečný
architektonický kolorit a zachycoval také něco
z okolní horské přírody. Proto jsme se snažili
citlivě do návrhu zapracovat dřevěné obložení
na terase a fasádě navrženého domu.

Konstrukce
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.
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Střecha
V našem návrhů pracujeme s tzv. zelenou střechou
Mezi její benefity dle nás patří tyto 4 body:
o
o
o
o

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

Fotovoltaika

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.

K otázce případného využití
fotovoltaických prvků pro
navrhovaný MiniHaus
v Kryštofových Hamrech,
zvažujeme všechny možné
varianty a je to v otázce
řešení.

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 typ čerpadla
vzduch-voda.
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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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