KIM JESTEŚMY?
HUS. S.A to producent ekologicznych domów prefabrykowanych stawianych w technologii szkieletowej
drewnianej działający na terenie Polski i Niemiec. Dom prefabrykowany to taki, który w całości tworzony jest
na hali produkcyjnej w fabryce. Z gotowych elementów tworzymy konstrukcję „szkielet” który jest podporą do
realizacji kolejnych prac. Każdy z wykonanych domów jest bezpośrednio przez nas zaprojektowany, wykonany
i postawiony w normie energooszczędnej nf40.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jesteśmy przekonani o precyzyjności projektu, jakości materiałów
i szybkiej realizacji zleconych zadań. Nasze realizacje oddawane są w standardzie deweloperskim zamkniętym,
gdzie inwestor we własnym zakresie wykonuje prace wykończeniowe według uznania.

najlepsze rozwiązania pochodzą z natury.

DOMY PREFABRYKOWANE
TO JAKOŚĆ, INDYWIDUALNE DOPASOWANIE I SZYBKA BUDOWA.
Od płyty fundamentowej po wystrój wnętrz w ciągu kilku tygodni - tylko w domu prefabrykowanym jest możliwy tak
krótki czas od rozpoczęcia budowy do jego zamieszkania. Dodatkowo budynek wykonany jest z energooszczędnych
i ekologicznych materiałów. W naszych zabieganych czasach to jedna z najlepszych opcji na wybudowanie
własnego dom.
Budowa domu z prefabrykatów ma wiele zalet. Cechuje ją wysoka dokładność i jakość wykonania, a dzięki
zastosowaniu odpowiedniej technologii otrzymujemy domy, których eksploatacja daje znaczne oszczędności
w porównaniu z technologią tradycyjną (np. dla domu o powierzchni 100 m2 jest to około 5.000 zł w skali roku).
Z zewnątrz drewniane domy prefabrykowane wyglądają jak domy tradycyjne. Znaczącą różnicą i zaletą jest
precyzyjne przygotowanie gotowych elementów w fabryce w kontrolowanych warunkach, przy użyciu nowoczesnych
i dokładnych maszyn. Daje to Inwestorowi możliwość łatwej kontroli całego procesu technologicznego oraz
pewność, że ustalona wcześniej cena nie ulegnie zmianie.

Kompleksowa usługa
Budujemy kompleksowo od rozmowy wstępnej i doradztwa poprzez proces projektowania, budowy
i wykończenia. Ułatwia to komunikację pomiędzy inwestorem a firmą oraz znacznie przyspiesza budowę.

Gwarancja stałej ceny
Po ustaleniu wszystkich szczegółów z naszym doradcą i podpisaniu umowy macie Państwo pewność,
że nie pojawią się jakieś nieoczekiwane wydatki jak to często bywa podczas budowy tradycyjnej
technologii murowanej.

Długoletnia gwarancja
Nasze domy są budowane z materiałów certyfikowanych o gwarantowanych parametrach, dzięki
czemu możemy udzielić dożywotnią gwarancję na konstrukcję nośną domu.

Indywidualne projekty
Zaprojektujemy wszystko o czym zamarzysz! Posiadamy własne biuro projektowe, a gdyby tego było
mało współpracujemy jeszcze z dwoma zewnętrznymi. Wszystko po to, aby zaspokoić wszystkie wasze
potrzeby.

Szybki czas realizacji
Budowa standardowego domu może trwać nawet do 2 lat, w HUS realizacja trwa maksymalnie pół
roku, a pierwsze konstrukcję można zobaczyć już po 5 dniach.

Energooszczędność
Dom szkieletowy jest dobrze chroniony od zimna z zewnątrz. Średni koszt utrzymania domu 100 m
wynosi ok. 120 zł miesięcznie.

JAKOŚĆ

Materiały
Do budowy domu wykorzystujemy najwyższej jakości materiały o gwarantowanych parametrach:
na przykład w ścianie zewnętrznej na poszyciu od strony elewacji, zamiast standardowych płyt OSB
stosujemy płyty gipsowo - włóknowe Fermacell, które mają znacznie lepsze parametry przeciwwilgociowe
oraz zwiększoną odporność na obciążenie mechaniczne.

Szczelność budynku
Dbamy o szczelność budynku między innymi poprzez ciepły montaż okien i drzwi z zastosowaniem
najwyższej jakości taśm rozprężnych i butylowych. Używamy specjalnych, wiatroszczelnych puszek
elektrycznych oraz szczególnie dbamy o szczelność i ciągłość wszystkich przegród konstrukcyjnych co
generuje znaczące oszczędności w utrzymaniu domu.

Solidna konstrukcja
Stosowane przez nas certyfikowane drewno konstrukcyjne KVH o 15% wilgotności tworzy trudny do
uzyskania w innych technologiach mikroklimat wnętrza budynku. Dodatkowo proces suszenia komorowego
pozbawia je szkodników, grzybów i pleśni. Natomiast proces czterostronnego strugania powoduje jego
trudnopalność, bez konieczności używania szkodliwej chemii.
Nasze domy szkieletowe są wykonywane w normach DIN (Deutsche Industrie Norm) - mamy grubsze
elementy szkieletu niż te stosowane w kraju, ponieważ używamy przekroju 16cm x 6cm dla ścian
zewnętrznych oraz 10cm x 6cm dla ścian wewnętrznych. Dzięki temu możemy objąć konstrukcję naszych
domów gwarancją na 50 lat.

Precyzja wykonania
Budowanie domu w fabryce pod ścisłym nadzorem jakościowym zapewnia precyzyjność wykonania
wszystkich jego elementów składowych. Dzięki temu na plac budowy przywiezione zostają wysokiej
jakości części składowe domu, co umożliwia szybki i sprawny montaż zaledwie w parę dni.

Certyfikaty
Każdy z naszych domów przechodzi pomiar szczelności budynku oraz badania kamerą termowizyjną.
Uzyskane certyfikaty są potwierdzeniem jakości wykonanych usług.

OSZCZĘDNOŚĆ

Energooszczędność
Wybudowane przez nas domy jednorodzinne oraz wielorodzinne spełniają normę NF40 dzięki
wielowarstwowej strukturze ścian zewnętrznych o grubości ponad 40 centymetrów. Doskonała izolacja
termiczna, zastosowanie rusztu instalacyjnego oraz właściwie dobrany system grzewczy zapewniają
niskie koszty ogrzewania budynku. Dla budynku o powierzchni 100 m2 wynosi około 1400 zł rocznie.

Krótki czas budowy
Nasze domy powstają w procesie prefabrykacji w hali produkcyjnej. Na plac budowy przywieziony
zostaje gotowy budynek w elementach, co umożliwia szybki montaż zaledwie w parę dni. Czynniki
pogodowe nie mają wpływu na termin realizacji budowy, a prace postępują również w zimie. Cały
proces budowy trwa do 6 miesięcy.

Brak ograniczeń sezonowych
Mamy możliwość konstruowania domów szkieletowych 12 miesięcy w roku. Poza fundamentami dom
nie wymaga jakichkolwiek prac mokrych takich jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa
domu może odbywać się również w sezonie zimowym.

System ogrzewania
Indywidualnie do potrzeb Klienta nasi specjaliści dobierają najkorzystniejszy i zarazem najekonomiczniejszy
system ogrzewania budynku. Dzięki optymalizacji pozyskujemy realne oszczędności wynikające z niskich
kosztów eksploatacji naszych domów.

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Zastosowanie tego systemu umożliwia właściwą wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach
oraz pozwala odzyskać od 60 do70% ciepła w usuwanym powietrzu i dzięki temu zaoszczędzić około
40% energii zużywanej na ogrzewanie. Bardzo istotny jest również fakt, ze dzięki wentylacji mechanicznej
oddychamy w domu świeżym i przefiltrowanym powietrzem wolnym od pyłów.

Kompleksowa obsługa
Wspólne prace możemy rozpocząć już od projektu realizowanego przez nasze biuro projektowe. Jesteśmy
w stanie zaadaptować każdy Państwa projekt do oferowanej przez nas technologii budowy domu. Na
tym etapie służymy również doradztwem mającym na celu znalezienie najlepszych rozwiązań. Budynki
możemy realizować w trzech standardach: surowym, deweloperskim zamkniętym oraz pod klucz.

ELEMENTY PRZEGRÓD BUDYNKU

PŁYTA FUNDAMENTOWA
Płyta posadowiona jest płytko więc można bez wykonywania wykopów stosować ją na terenach o wysokim
poziomie wód gruntowych. Krótki cykl budowlany - 4 do 7 dni (130 m2) - przyspiesza znacznie budowę domu
oraz obniża jej koszty. Każda płyta fundamentowa projektowana jest indywidualnie w zależności od wymagań
gruntowych i konstrukcyjnych budynku.
•
•
•
•

Konstrukcja: płyta żelbetowa gr. 20 cm posadowiona na żwirowej podsypce gr. min. 40 cm i połączona
z drenażem opaskowym
Beton: klasy C-20/25
Zbrojenie: siatki zgrzewane z prętów stalowych.
Izolacja termiczna: twarde płyty styropianowe (EPS 200 λD=0,035W/(m•K), XPS AD=0,034W/(m•K)) ułożone
bezpośrednio na podłożu, grubość izolacji wg. projektu.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Nasze ściany zewnętrzne są
wykonane w normie NF40, U =
0,113 W/(m2K)

Każda ze ścian działowych jednocześnie jest ścianą nośną.
U=0,102 W/(m2K)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tynk dekoracyjny grubości 1,5
mm
Podkład pod tynk dekoracyjny
Siatka systemowa do tynku
dekoracyjnego
Styropian
grafitowy
λD=0,033/15 cm
Płyta gipsowo - włóknowa
Fermacell 1,25 cm
Konstrukcja drewniana 6 x 16
cm KVH C24
Wełna mineralna λD=0,037/16
cm
Folia paroizolacyjna
Ruszt instalacyjny 6 x 6 cm
Wełna akustyczną λD=0,037/5
cm
Płyta OSB 1,2 cm
Płyta gipsowo - kartonowa
GK 1,25 cm

•
•
•
•
•

Płyta gipsowo - kartonowa GK 1,25 cm
Płyta OSB 1,2 cm
Konstrukcja drewniana 6x10 cm KVH C24
z wypełnieniem wełną mineralną λD=0,039/10 cm
Płyta OSB 1,2
Płyta gipsowo - kartonowa GK 1,25 cm

ELEMENTY PRZEGRÓD BUDYNKU
STROP
•
•
•
•
•

Płyta OSB 2,2cm
Konstrukcja drewniana stropu 6 x 22 cm KVH
C24 z wełną mineralną λD=0,039/20 cm
Ruszt metalowy podwójny układ krzyżowy
Folia paroizolacyjna
Płyta gipsowo - kartonowa GK 1,25 cm

DACH KROKWIOWO – JĘTKOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poszycie dachowe: dachówka/betonowa
Łaty impregnowane 4 cm x 5 cm
Kontrłaty impregnowane 2 cm x 5 cm
Membrana dachowa 160g
Konstrukcja drewniana krokwiowo - jętkowa
6 x 22 cm KVH C24
Wełna mineralna 20 cm M λ=0,039 po
krokwiach i jętkach
Wełna mineralna 20 cm M λ=0,039 po
krokwiach i jętkach
Ruszt metalowy podwójny układ krzyżowy
Folia paroizolacyjna z ekranem
Płyta gipsowo - kartonowa GK 1,25 cm

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Dbając o odpowiednie parametry przegród
wyselekcjonowaliśmy
z
rynku
najlepszych
producentów stolarki, aby dom w pełni spełniał
wymagane normy.
•
Okna trzyszybowe Uw=0,77-0,84 W/m2K
z ciepłym 3 warstwowym montażem przy
użyciu taśmy butylowej i rozprężnej.
•
Drzwi zewnętrzne energooszczędne U = 0,85
W/nn2K z ciepłym 3 warstwowym montażem
przy użyciu taśmy butylowej i rozprężnej.

WYBUDUJ Z NAMI DOM
I PŁAĆ O 60 % MNIEJ ZA OGRZEWANIE, A NAWET 0 ZŁ!

PORÓWNANIE:

DOMÓW
PREFABRYKOWANYCH

DOMÓW
MUROWANYCH

Czas budowy

6 miesięcy

2 lata

Zapotrzebowanie
na energię cieplną

40kWh / m2 / rok

95 kWh / m2 / rok

Koszty ogrzewania

2400 zł / rok

5700 zł / rok

Współczynnik
przenikania ciepła

U=0,113 W / m2

U=0,2 W / m2

Dom energooszczędny

TAK

NIE

Cena

STAŁA

ZMIENNA

Trwałość

ok. 100 lat

ok. 100 lat

Gwarancja

5 lat na budynek
dożywotnia na konstrukcję

2 lata na budynek
0 lat na mury

System ogrzewania

pompa ciepła
+ panele fotowoltaiczne

piec na ekogroszek

(zmiana cen materiałów
w perspektywie czasu)

najlepsze rozwiązania
pochodzą z natury.
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