Budynek kompaktowy XXI wieku.
Dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne i społeczne naszych
czasów powodują zmianę podejścia do zagadnień związanych z budownictwem
mieszkaniowym.
Nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz dbałość o środowisko naturalne
skłoniły nasza firmę do przygotowania domu kompaktowego.

Elewacja zewnętrzna:
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listwy drewniane.
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produkcji Abies
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Budynek całoroczny
Dom zaopatrzony jest w niezbędne instalacje domowe. Charakteryzuje się
niskim współczynnikiem przenikalności termicznej ścian U = 0,18 W/m2* K,
Dom jest energooszczędny oraz zapewnia komfort termiczny wewnątrz.
Możemy w nim wykorzystywać alternatywne źródła energii jak na przykład
promienie słoneczne , które zamieniane są na ciepłą wodę wykorzystywaną do
ogrzewania domu

lub też odnawialne źródła energii
takie jak drewno.

Nasza cywilizacja cechuję się coraz szybszymi zmianami makro i mikro
ekonomicznymi.
Kryzysy gospodarcze , klęski żywiołowe , konflikty lokalne , bezdomność to
wyzwania które wymagają natychmiastowych i skutecznych działań.
Zdolność przystosowania się do aktualnych warunków to cecha , która
wyróżnia nasze domy. Samonośna konstrukcja pozwala na zabudowę
modułową i kondygnacyjną. Niewielkie zmiany ścian działowych pozwalają na
umieszenie w domu dwóch rodzin. Zabudowa może charakteryzować się
zwartą powierzchnią.

Domy nie są na stałe przytwierdzone do podłoża. Można je przewozić w
dowolne miejsca. Nie wymagają kosztownych prac fundamentowych. Mogą
być stawiane w miejscach w których budynki tradycyjne nigdy nie będą
zbudowane.

Odpoczynek
Z powodzeniem oferujemy nasze domy w znanych europejskich kurortach

Morze polskie
tereny leśne i jeziora
to wymarzone
miejsce do relaksu
Realizujemy budowy
również w Polsce

Nasze domy
doskonale radzą
sobie w klimacie
tropikalnym

Umożliwiamy odpoczynek w
komfortowych warunkach w bliskim
kontakcie z przyrodą .

Produkcja:
Cały budynek od początku do końca powstaje w hali montażowej Abies
Nasza tradycja to ponad 20 lat produkcji i ponad 500 inwestycji
zrealizowanych.

Budynek jest produkowany na hali a następnie przewożony w dowolne
miejsce gdzie jest montowany w krótkim czasie 8 – 10 dni
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