Nowa Era Budownictwa

...firma z ideą
Firma z ideą – to przesłanie, które kieruje nami od wielu lat. Zgodnie z jego znaczeniem dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów,
szukamy innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów by dostarczać materiały wyróżniające się precyzją, łatwością montażu, designem i niezawodnością. Ta droga doprowadziła nas do dnia dzisiejszego, kiedy to stworzyliśmy markę spinającą rodzinę elementów tworzonych w oparciu o
nowoczesne technologie, do której w IV kwartale 2019 roku dołączą flagowe produkty w postaci ścian zespolonych oraz stropów filigran.

IDEA HOUSE to gama produktów przeznaczonych głównie dla budownictwa mieszkaniowego, wykonanych w oparciu o technologię pozwalającą
osiągnąć niespotykaną dokładność, która odwdzięcza się podczas prac montażowych na budowie. IDEA HOUSE to budowa w niezwykłym tempie,
pozwalającym oszczędzić czas i pieniądze. Idea House to w pełni zindywidualizowane elementy odzwierciedlające indywidualizm inwestora
w szerokich wariantach kolorów i faktur.
Jesteśmy przekonani, że technologia oferująca niespotykaną precyzję, szybkość realizacji oraz wyjątkowy design zrewolucjonizuje rynek budowlany
i pomoże zrealizować marzenia wielu ludzi o własnych czterech kątach.

Beton w budownictwie mieszkaniowym
Skojarzenia dotyczące elementów prefabrykowanych dla budownictwa mieszkaniowego są w naszym kraju dość jednoznaczne i niezbyt pozytywne. Krzywe ściany, przemarzające okna, nierówne podłogi, pękające sufity, to tylko niektóre wady budynków wielorodzinnych, na wspomnienie
których czujemy, że nie chcemy wracać do tych czasów nigdy więcej. I słusznie. Sama idea składania domu „z klocków” jest doskonała w swej
prostocie. Uniezależnia przecież inwestora od kaprysów pogody, zapewnia spokój w znalezieniu wykonawcy, któremu montaż zajmie o wiele mniej
czasu niż wznoszenie budynku tradycyjnymi metodami. To co zawiodło w tamtych czasach to brak precyzji i niedostateczna jakość elementów
prefabrykowanych. Uczymy się na błędach innych i wyciągamy wnioski. Pragniemy dostarczać naszym klientom wyroby o wysokich parametrach
jakościowych i użytkowych.
Beton w szeroko pojętym budownictwie funkcjonuje od początku XIX w. Dzięki swym wyjątkowym cechom jest materiałem trwałym, bezpiecznym,
zdrowym, łatwo poddającym się obróbce, pozwalającym na stworzenie każdego kształtu jaki tylko zaświta w głowie twórcy. Konstrukcje betonowe
mogą służyć swoim mieszkańcom przez ponad 100 lat, a wysoka zdolność “adaptacyjna” budynków z betonu pozwala dostosować funkcje do potrzeb
mieszkańców.
Prefabrykowane ściany zespolone i stropy IDEA HOUSE w ofercie ZPB Kaczmarek to połączenie znanych idei z nowatorskim podejściem do tematu,
a to wszystko poparte sprawdzonymi, nowoczesnymi technologiami. Precyzja wykonania i montażu, jakość i estetyka, wszechstronność materiału
jakim jest beton, i znikoma ilość ograniczeń technologicznych dają możliwość stworzenia budynku marzeń w niespotykanie dotąd krótkim czasie.
A czas to pieniądz.

DLACZEGO IDEA HOUSE?
Poczucie bezpieczeństwa
Wyjątkowe cechy ściany zespolonej i stropu filigran IDEA HOUSE wynikają zarówno z materiału z jakiego zostały stworzone; sposobu produkcji na
nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej oraz łatwego i precyzyjnego montażu na miejscu inwestycji.
IDEA HOUSE to ściany i stropy całkowicie niepalne, dzięki czemu ryzyko zawalenia się takiej konstrukcji w czasie pożaru jest znacząco zmniejszone.
Elementy te stanowią doskonałą barierę przed ogniem dającą czas na opuszczenie zagrożonego miejsca, a beton, z którego są wykonane, nie
wydziela żadnych szkodliwych substancji podczas pożaru. Ponadto, dzięki zastosowaniu tak odpornych na ogień materiałów otrzymają Państwo
znacznie korzystniejsze warunki ubezpieczenia inwestycji.
Ekstremalne sytuacje to nie wszystko, co dają nam produkty IDEA HOUSEna co dzień?
Codzienność to biegające dzieci sąsiada z piętra wyżej, szum samochodów na ruchliwej ulicy, lipcowe upały, jesienny smog czy styczniowe fale
mrozów. IDEA HOUSE to stropy i ściany zapewniające doskonałą izolację akustyczną (dźwiękoizolacyjność najskuteczniej zapewniają przegrody
o dużej masie), dzięki której jakość życia w takiej nieruchomości znacząco wzrośnie. Ciężar objętościowy betonu w elementach IDEA HOUSE
to cecha, która w sposób pozytywny znacząco wpływa na zminimalizowanie amplitudy zmian temperatury w dzień oraz w nocy. Dodatkowo,
możliwość zastosowania dowolnej grubości izolacji termicznej poprawiającej izolacyjność cieplną przegród, gwarantuje idealny klimat do życia
wewnątrz obiektu budowlanego.

A co z procesem twórczym?
Beton pozwala na wiele, na niemal wszystko. Gotowy projekt jednorodzinnego domu mieszkalnego kupiony w jednym z biur architektonicznych?
Żaden problem. Idei tworzenia wyrobów XXI wieku towarzyszy idea planowania, dlatego jesteśmy w stanie przeprojektować wybrany budynek
w zakresie materiałów użytych do budowy ścian i stropów oraz innych elementów obiektu budowlanego.
Środowisko? Naturalnie!
Beton to materiał ekologiczny, stworzony z naturalnych komponentów. Wśród wyrobów IDEA HOUSE można mieć pewność, że ani zdrowie, ani
środowisko naturalne nie jest narażone na działanie szkodliwych substancji czy czynników alergizujących.
Czas to pieniądz...
Dobrze o tym wiemy, dlatego montaż naszych elementów na placu budowy jest nieporównywalnie krótszy w zestawieniu z tradycyjnymi technologiami wznoszenia budynków jedno i wielorodzinnych. Produkcja prefabrykatów na potrzeby wzniesienia domu o powierzchni około 120m2
to 1 dzień ! Montaż na budowie ścian zespolonych i stropów filigran marki IDEA HOUSE dla obiektu o tej powierzchni, to dla jednej kondygnacji
maksymalnie 2 dni robocze.

IDEA HOUSE to:
• dokładność wykonania
• precyzja montażu systemu na budowie
• możliwość przygotowania otworów pod instalacje na etapie produkcji
• bezpieczeństwo
• oszczędność czasu
• wysoki komfort użytkowania
• mnogość kształtów
• dowolna kolorystyka
• możliwość kształtowania struktury ścian w wielu wariantach przypominających drewno, kamień, abstrakcyjne wzory 3D...

Idea House – elementy główne

Idea House – elementy uzupełniające

Ściana zespolona Idea House

Balkony Idea House

Rewolucyjnym produktem tworzonym w hali wyposażonej w nowoczesną linię produkcyjną będzie ściana zespolona IDEA HOUSE, charakteryzowana przez niezwykłą dokładność wykonania (do 1mm) oraz możliwość
przygotowania jej w niemal dowolnym kształcie i wymiarze. Możliwość nadania jej indywidualnych cech takich
jak kolor czy faktura tylko poszerzy możliwość dopasowania jej parametrów do indywidualnych wymagań inwestora.

Balkony prefabrykowane do zastosowań w dowolnym budownictwie kubaturowym. Są produkowane na indywidualne zamówienie z wodoszczelnego i mrozoodpornego betonu architektonicznego, uzupełniane ociepleniem w miejscu połączenia z wieńcem. Istotną cechą prefabrykowanych balkonów IDEA HOUSE jest ich
precyzyjne wykonanie i klasa betonu znacznie wyższa niż ta, którą zazwyczaj uzyskuje się na budowie.

maksymalna wysokość ściany – 3,50m
maksymalna długość ściany – 12,00m
maksymalna grubość ściany - 40cm

maksymalny wysięg – 4,30m
maksymalna długość – 12,70m

Schody Idea House
Elementem uzupełniającym są pełne ściany typu SOLID, pełniące funkcję ścian nośnych lub działowych oraz
zewnętrzne ściany typu SANDWICH wyposażone w warstwę ocieplenia

maksymalna wysokość ściany – 4,30m
maksymalna długość ściany – 12,70m
maksymalna grubość ściany – 50cm

maksymalna wysokość ściany – 4,30m
maksymalna długość ściany – 12,70m
maksymalna grubość ściany - 30cm

Schody prefabrykowane znajdują swoje miejsce nie tylko w budownictwie wielorodzinnym, ale też w budynkach jednorodzinnych oraz obiektach przemysłowych. Każdy bieg może mieć aż 18 stopni. Schody, każdorazowo
przygotowywane na indywidualne zamówienie, mogą być wyposażone w spocznik górny lub dolny. Schody
prefabrykowane IDEA HOUSE to gwarancja precyzji i dokładności wykonania, dzięki czemu prace na budowie
ograniczone są do niezbędnych czynności monterskich.

Produkowane przez nas schody dzielimy na:
•

•

Bieg schodowy bez spocznika

•

Bieg schodowy ze spocznikiem górnym lub dolnym

Bieg schodowy ze spocznikiem górnym i dolnym

Strop filigran Idea House
Dobrze znany wszystkim prefabrykat w nowej odsłonie. Możliwości technologiczne linii produkcyjnej zapewnią
niespotykaną dokładność wykonania tego elementu. Wyróżnikiem stropu IDEA HOUSE jest jego wyjątkowo
gładka powierzchnia od strony sufitu co oszczędza sporo czasu i pieniędzy przy pracach wykończeniowych. W
stropie IDEA HOUSE można zaprojektować i zamontować na etapie jego produkcji przestrzeń na wprowadzenie
instalacji elektrycznej czy elementów grzewczych.

maksymalna rozpiętość stropu – 12,00m

maksymalna szerokość biegu – 1,60m, wysokość stopni – 15 – 20cm
długość stopni – 24-32cm, maksymalne wymiary spocznika – 1,60x2,00m

Idea House – elementy dla przemysłu
W budownictwie przemysłowym swoje zastosowanie znajdą belki oraz słupy prefabrykowane, które stworzą
ramę dla tworzonego obiektu. Doskonałe parametry techniczne, niezwykle szybki montaż, stanowią o przewadze prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych IDEA HOUSE nad elementami wylewanymi na budowie.

Belki Idea House

Dom w czterech krokach!
Prefabrykaty o maksymalnej rozpiętości 14,0 m oraz wymiarze poprzecznym 80 cm x 80 cm.

• Inwestor dostarcza nam gotowy projekt. Po akceptacji klienta wykonanych przez nas kalkulacji, przeprojektowujemy konstrukcję obiektu na rozwiązania IDEA HOUSE, z zastosowaniem stropów oraz zespolonych ścian
filigran marki IDEA HOUSE oraz elementów dodatkowych jak schody lub balkony IDEA HOUSE.

Słupy Idea House

• Przystępujemy do produkcji poszczególnych elementów na zautomatyzowanej linii technologicznej. Wysoka
dokładność wykonania prefabrykatów, wynika z zastosowania ramion robotów w miejscach, gdzie tworzony
jest obrys wyrobów budowlanych.

Prefabrykowane słupy mogą być produkowane również w wersji z co najmniej jednym wspornikiem oraz o zmiennych na wysokości wymiarach poprzecznych.

• Dostarczamy gotowe elementy, przystosowanymi do tego zadania pojazdami, prosto na budowę.

Prefabrykaty o maksymalnej wysokości 14,0 m oraz wymiarze poprzecznym 80 cm x 80 cm.

• Pozostaje montaż poszczególnych elementów na placu budowy przez ekipę budowlaną. Wysoka dokładność
wykonania elementów IDEA HOUSE - 1mm, umożliwia idealne wykonanie obiektu, zgodnie z projektem
budowlanym, przez specjalistyczną brygadę monterską. Oferujemy także możliwość montażu przez ekipę
firmy ZPB Kaczmarek Budownictwo.
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