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Tegoroczna ekspozycja targów BUDMA 
w Poznaniu jest podzielona na czytelne 

segmenty tematyczne, ułatwiające dotarcie do 
poszukiwanej oferty:
1. Salon materiałów budowlanych.
2. Salon stolarki otworowej.
3. Salon wykończenia, wystroju 
 i małej architektury. 
4. Salon usług budowlanych. 
5. Dachy.

Poza tym będzie też Centrum budownictwa 
drogowego i inżynieryjnego, Centrum budow-
nictwa sportowego oraz Salon nieruchomości 
i inwestycji INVESTFIELD. Ich uzupełnieniem 
będą strefy specjalne, jak Wyspa Nowości 
– eksponująca najnowsze hity wystawców, czy 
BudShow – pokazujący finalny efekt zastoso-
wań nowoczesnych produktów i technologii.
 W powyższej formule firmy uczestniczące 
w targach BUDMA 2007 przedsta-

wią materiały budowlane i izolacyjne, chemię 
budowlaną, nawierzchnie, posadzki i podłogi, 
dachy, wyroby metalowe i elementy mocujące, 
szkło, profile, okna, drzwi oraz okucia, bramy  
i ogrodzenia, schody i windy.

BudShow,  
czyli budowa na żywo
Zwiedzający juz po raz trzeci będą świadkami 
budowy jednorodzinnego domu modelowe-
go prowadzonej na żywo (w pawilonie 12). 
Formuła projektu podporządkowana została 
prezentacji materiałów, urządzeń i technologii 
budowlanych, które pozwalają na możliwie naj-
bardziej efektywną eksploatację budynku. 
 Scenariusz BudShow 2007 przewiduje co-
dzienne prezentacje budowy kolejnych etapów 
domu modelowego oraz możliwość zwiedzania 
wykończonej części budynku. Ważnym ele-
mentem pokazu stanie się również edukacja 
wykonawcza. Od poprawnego wykonania prac 
budowlanych i instalacyjnych zależy bowiem 
to, czy dom w przyszłości będzie ciepły i jak 
dużo energii zużyje się do uzyskania tego 
efektu. Targi BUDMA już po raz trzeci będą 
miejscem przeglądu nowoczesnych materia-
łów i technologii budowlanych prezentowa-
nych w tej formie. Udział w projekcie BudShow 
2007 potwierdziły następujące firmy: Alpol, 
Aluplast, Cad Projekt K&A, Ceramika Paradyż, 

Fakro, Hörmann, Legrand, Plannja, Rintal, 
Roca, Rockwool, Solbet, Steico i 

Viessmann. Realizacja domu 
modelowego zostanie 

wykonana z użyciem 
dostarczonych przez 
ww. producentów ma-
teriałów, a poszcze-
gólne etapy techno-
logiczne wznoszenia 

obiektu wykonają au-
toryzowane ekipy wyko-

nawcze tych firm. Ponadto 
bezpośrednio obok budowanego 

domu, na stoiskach informacyjnych firm 
biorących udział w BudShow, zwiedzający bę-
dą mieli okazję uzyskać informacje i zasięgnąć 
porad na temat prezentowanych produktów i 
technologii.

Targi można zwiedzać w go-
dzinach 9-17. Warto zarejestrować 

się wcześniej korzystając z formularza 
ON-LINE na stronie internetowej. Dzięki 
temu można zaoszczędzić czas potrzeb-

ny do rejestracji na miejscu, a także 
kupić tańszy bilet wstępu.

www.budma.pl

Tańsze bilety

kultura
budowlana

t e n d e n c j e  i  w y d a r z e n i a
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W         Smolcu pod Wrocławiem powstaje 
pierwszy w Polsce dom pasywny wyko-

nany zgodnie z założeniami ustalonymi przez 
Instytut Domów Pasywnych z Darmstadt – twórcę 
i propagatora idei domów pasywnych.
 Powstaje on na podstawie projektu firmy 
Lipińscy Domy, który został opracowany we 
współpracy ze specjalistami z Instytutu Budynków 
Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania 
Energii z Warszawy. Uzyskał on pozytywną opinię 
Instytutu z Darmstadt i w dalszym etapie będzie 
przez ten Instytut certyfikowany. Jego zapotrze-
bowanie na ciepło wynosi zaledwie 13,5 kWh/m2 
na rok (dla porównania zapotrzebowanie domu 
tradycyjnego to ok. 90 kWh/m2 na rok).
 To obiekt pokazowy, gdzie będzie można obej-
rzeć zarówno budowę, jak i potem ukończoną 
realizację. Dom Pasywny powstaje w prefabry-
kowanej technologii Praefa, a jego kopia będzie 
mogła być wybudowana na działce każdego za-
interesowanego inwestora. Autorzy przygotowali 
również odmianę energooszczędną domu, tańszą 
w realizacji również w technologii prefabryko-
wanej, oraz projekt (Dom Ciepły P160) dla osób 
chcących zrealizować dom pasywny czy energo-
oszczędny w technologii Silka.

Rozwiązania firmy Rehau
W projekcie Dom Pasywny I biura M&L Lipińscy 
znalazły swoje zastosowanie nowoczesne rozwią-

zania firmy REHAU dla budownictwa pasywnego. 
Jednym z istotnych elementów jest stolarka okien-
na, która w przypadku domu pasywnego musi 
mieć współczynnik przenikania ciepła mniejszy 
od 0,8 W/m2K. W domu pasywnym w Smolcu 
zastosowano zestawy szyb zespolonych o współ-
czynniku przenikania ciepła Ug=0,6 W/m2K oraz 
profile REHAU Clima Design o współczynniku 
przenikania ciepła Uf=0,7 W/m2K. Okna z profili 
REHAU Clima Design posiadają certyfikat Instytutu 
Domów Pasywnych w Darmstadt.
 Również drzwi wejściowe REHAU, które zo-
stały zastosowane w budynku pasywnym w 
Smolcu, spełniają wymagania domów pasyw-
nych odnośnie izolacyjności cieplnej i szczelności 
na przenikanie powietrza. Z kolei ciepłe powie-
trze, odzyskane z gruntu za pomocą gruntowego 
wymiennika ciepła AWADUKT Thermo, wspoma-
ga zarówno instalację grzewczą, jak i wentylację 
mechaniczną. Nowoczesne połączenie pompy 
ciepła typu powietrze-powietrze z centralą reku-
peracyjną oraz z kolektorami słonecznymi w pełni 
zaspokajają zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową, ogrzanie pomieszczeń 
oraz sprawną wentylację świe-
żym powietrzem.
Wkrótce planowane jest oficjal-
ne otwarcie Domu Pasywnego. 

Po zakończeniu budowy bę-
dzie on udostępniony zwie-
dzającym przez dwa lata.

Nowe StaNdardy 
oszczędzania eneRgii
Wymóg energooszczędnego budownictwa 
będzie już w 2009 obowiązywał na ma-
łych budowach o powierzchni mniejszej niż 
1000m2. Oznacza to, że nawet jednorodzin-
ne domy mieszkalne będą musiały spełniać 
najnowsze standardy. Nacisk będzie kła-
dziony na takie projekty i wykonanie, które 
zapewnią budynkom optymalną temperaturę 
bez względu na pogodę, coraz bardziej ka-
pryśną w Europie. 

 Odpowiednia izolacja ma sprawić, aby 
użytkownicy domów płacili mniej za ogrzewa-
nie zimą i nie wydawali niepotrzebnych pie-
niędzy na klimatyzację latem. Najistotniejszym 
elementem będzie więc właściwa izolacja 
ścian i zastosowanie wysokiej jakości syste-
mu ociepleń.

 Komisja Europejska zapowiedziała rów-
nież, że będzie wspierała ideę pasywnych 
domów, czyli takich, które dla zapewnienia 
komfortu cieplnego mieszkańców nie zu-
żywają więcej niż 15 kWh energii na 1 m2 
powierzchni użytkowej. Jest to możliwe m.in. 
dzięki zastosowaniu systemów wentylacji 
zatrzymującej ciepło wytworzone w domu, 
odpowiedniej izolacji ścian i kolektorów sło-
necznych. Na razie takie domy powstają 
głównie w Niemczech i w Skandynawii.

Dom pasywny
do zwiedzania!


