
Budować ekologicznie 
Hasto „energooszczędne materiały budowlane" znane jest i prywatnym, i instytucjonalnym 

inwestorom budowlanym. Pomimo upowszechnienia idei energooszczędne materiały 

budowlane ciągle stanowią margines sprzedaży. Przeszkodą są zbyt wysokie ceny. 
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Firma Fakro ma w ofercie energooszczędne okno dachowe FTT Termo 

Panele wentylacyjne to element uzupełniający kolekcji podbitkowych 

K
onsumenci wiedzą, że energooszczędne materiały budowlane mają wie
le atutów i warto w nie zainwestować. Tyle tylko, że niewiele osób prowa
dzących inwestycję budowlaną czy remont może sobie na nie pozwolić. 
Przeszkodą są przede wszystkim wysokie ceny. Zasadnicza zmiana mo
że nastąpić dopiero po uruchomieniu rządowych programów dotacji do 

zakupu energooszczędnych materiałów budowlanych. 

Od dachu do podłogi 

Prawie wszystkie firmy produkujące materiały budowlane mają w ofercie produkty 
ekologiczne i energooszczędne. Gdyby pozwalały na to środki finansowe, moż
na z powodzeniem zbudować obiekt prawie 100-procentowo ekologiczny. Jednak 
przy obecnych cenach amortyzacja kosztów trwałaby bardzo długo. Jakie materiały 
warto więc wybrać, by choć w części obiekt byt energooszczędny i ekologiczny? Na
leżą do nich np. okna. Wiadomo przecież, że dobre okna to duża oszczędność cie
pła. Wiele firm oferuje energooszczędne okna. Na przykład firma Fakro z myślą 
o ograniczeniu kosztów eksploatacji budynków oraz o ochronie środowiska naturalne
go wprowadziła do sprzedaży specjalne okno dachowe FTT Termo. Zgodnie z infor
macjami producenta zapewnia ono dużą oszczędność energii cieplnej. Dwukomoro
wy pakiet szybowy zbudowany jest z trzech szyb hartowanych wykonanych ze szklą 
niskoemisyjnego. Przestrzenie międzyszybowe wypełnione są gazem szlachetnym 
- kryptonem. Przy tak dobrych parametrach technicznych okno ma również bardzo 

J atrakcyjną cenę. Kolejnym superenergooszczędnym produktem są kolektory słonecz
ne, które absorbują promieniowanie słoneczne i zamieniają je w ciepło. 

Odpowiednia podłoga to ważny punkt energooszczędnego domu. Od lat nieroz
strzygnięty spór o prymat wiodą producenci paneli PCW i desek drewnianych. Czy pa
nele w ogóle można zaliczyć do materiałów ekologicznych? Firma Plastivan, belgijski 
producent materiałów budowlanych i wykończeniowych z tworzyw sztucznych, jest 
zdania, że tak. Wyroby z PCW znajdujące się ofercie firmy spełniają normy ekologicz
ne, są przyjazne środowisku, podlegają recyklingowi, a ponadto mają zabezpieczenia 
przeciwogniowe. Wszystkie materiały produkowane są zgodnie z unijnymi dyrektywa
mi nakazującymi eliminowanie ze swoich produktów związków metali ciężkich. 

- Elementy przyjazne dla środowiska to ważny czynnik, warunkujący współczesne 
budownictwo. - Zalety, jakie daje postęp technologiczny, powinny być wykorzystywa
ne w kierunku produkcji materiałów ekologicznych. Unia Europejska wszystkim człon
kom narzuca takie wymogi. To z kolei decyduje o ich powszechności, a tym samym 
popularności. Rola działań na rzecz ochrony środowiska w świadomości naszego 
społeczeństwa wzrasta, dlatego ekologiczne budownictwo stanie się akceptowanym 
i popieranym standardem - tłumaczy Błażej Korzeniewski, doradca techniczny firmy 
Plastivan Polska. 

Edukacja ekologii 
| Wszyscy producenci materiałów ekologicznych mają ambicję edukować rynek. 
I Kampanie informacyjne w prasie fachowej, reklamy obrazujące, ile i na czym można 
i zaoszczędzić, mają zachęcić do kupna na razie jeszcze drogich materiałów. Wszyscy 
£ jednak są zgodni, że budownictwo ekologiczne będzie się dynamiczniej rozwijać po 

zmianie przepisów, spadku cen oraz wsparciu środowisk decyzyjnych. • 
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