
Domy energooszczędne
KATALoG DomÓW



PrzePis nA WłAsny 
zeroenergetyczny Dom?
noWA BUd!

Nowa Bud to połączenie wiedzy oraz praktycznego doświadczenia, 
które od ponad 15 lat zdobywamy na rynkach Polski i Europy Zachodniej. 
Pomagamy w  realizacji marzeń o  własnym domu… i  to nie byle jakim! Filarami 
każdego projektu Nowa Bud są energooszczędność, nowoczesność i 
ekologia.

Energooszczędne domy Nowa Bud  to budynki o minimalnym zużyciu energii 
potrzebnej do ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową. Dzieje się tak dzięki 
zastosowaniu najwyższej jakości materiałów izolacyjnych w przegrodach 
zewnętrznych, stolarce okiennej oraz drzwiowej o  najwyższych standardach

Klient ma możliwość montażu  wentylacji mechanicznej oraz fotowoltaiki.
Poprzez takie rozwiazanie sprawimy, że domy Nowa Bud będą  
samowystarczalne pod względem zapotrzebowania energetycznego. Energia 
pozyskiwana ze  źródeł odnawialnych — ogniw fotowoltaicznych, redukuje 
całkowity miesięczny koszt utrzymania budynku.

W  ciągu zaledwie kilku dni wykonane elementy domu montowane są na  
płycie fundamentowej. Podstawowym surowcem budowlanym jest  drewno 
konstrukcyjne KVH — rozwiązanie solidne, ekologiczne i funkcjonalne. Pozwala 
stworzyć we wnętrzach korzystny, prozdrowotny klimat. Do budowy domów 
Nowa Bud stosujemy tylko najwyższej jakości 
certyfikowane materiały renomowanych marek, m.in.: Knauf, Dorken, 
Fermacell, URSA,SIGA, Veka, STO, Braas. Technologia prefabrykacji domów 
szkieletowych pozwala nam na skrócenie czasu budowy domu w stanie 
deweloperskim do 3-4 miesięcy. Najlepsi profesjonaliści pozostają do 
dyspozycji na każdym etapie realizacji: od pomysłu, poprzez budowę, aż do 
odebrania kluczy do wymarzonego domu

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty i do współpracy!
Zespół Nowa Bud



10 poWodóW, DLA KTÓrych 
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10 poWodóW, DLA KTÓrych 
WArTo zAufAć noWA BUd

1. 17 lat na rynku europejskim
2. Ponad 150 hektarów zabudowy
3. Zbudowano ponad 25 mikrookręgów
4. Wybudowano ponad 1900 domów
5. Własna fabryka domów
6. Szybka realizacja
7. Gwarancja stałej wartości
8. Unikalna technologia ISOPRIME+
9. Domy w standardzie Premium Line
10. Budujemy o każdej porze roku



pŁytA FUndAMentoWA 01 Domy energooszczędne stają się coraz popularniejsze – wraz z tym 
trendem wzrasta także świadomość inwestorów na temat posadowienia 
budynku. 

Tradycyjne fundamenty są zastępowane płytami fundamentowymi. 
Budowa płyty fundamentowej to proces, który rozpoczyna się od robót 
ziemnych. Po ściągnięciu wierzchniej warstwy gleby, układane są 
warstwy stopniowo zagęszczanych kruszyw oraz piasku. Na tym etapie 
są wyprowadzane wszystkie kanały pod przyszłe instalacje wodno-
kanalizacyjne oraz elektryczne. Następnie rozkładany jest styropian XPS 
(polistyren ekstrudowany), który będzie pełnił funkcję zarówno izolacji 
cieplnej, jak i hydroizolacji. Na izolację układana jest jeszcze warstwa folii 
hydroizolacyjnej. W miejscach ścian konstrukcyjnych wykonywane jest 
dodatkowe zbrojenie. Na warstwę XPS i folii układa się warstwę izolacyjną 
w postaci styropianu EPS (dach-podłoga). Ostatnią warstwą jest zbrojenie 
wykonane z prętów zbrojeniowych 12 mm. Całość zalewana jest betonem 
konstrukcyjnym i zacierana. Po montażu ścian, konstrukcji dachowej i 
rozprowadzeniu wszystkich instalacji, cała powierzchnia domu jest jeszcze 
raz izolowana folią oraz styropianem EPS oraz wykonywana jest ostateczna 
wylewka betonowa.



ŚciAnA konstrUkcyjnA 02
Ściana konstrukcyjna wykonana w technologii ISOPRIME+ wraz z 
ociepleniem zewnętrznym i elewacjąma łącznie ponad 40 cm grubości. 
Jej podstawą jest szkielet z drewna konstrukcyjnego KVH czterostronnie 
struganego, które zostało wysuszone komorowo do ok. 13% wilgotności. 
Tak przeprowadzony proces suszenia przyczynia się do uzyskania 
doskonałej stabilności wymiarowej. Dzięki zastosowaniu łączenia na 
tzw. mikrowczepy, belki mogą posiadać długość nawet do 10 metrów! 
Stosowane przez NOWA BUD drewno jest importowane od renomowanego 
ukrainskiego lub niemieckiego dostawcy. Każda dostawa posiada Certyfikat 
Stałości Właściwości Użytkowych – potwierdzenie jakości tego materiału 
oraz jego dopuszczenia do obrotu w budownictwie na terenie całej Unii 
Europejskiej. 1.  Rozwiązanie systemowe: tynk 

dekoracyjny, podkład pod tynk, 
siatka systemowa, klej do siatki.
2.  Izolacja termiczna (styropian 
elewacyjny lub wełna mineralna)
3.  Płyta konstrukcyjna OSB 3 lub 
Fermacell
4.  Izolacja termiczna - wełna 
mineralna
5.  Konstrukcja drewniana
6.  Folia paroizolacyjna
7.  Płyta Fermacell

1.  Płyta konstrukcyjna Fermacell
2. Izolacja termiczna - wełna 
mineralna
3. Płyta Fermacell
4. Konstrukcja drewniana

Przekrój ściany 
zewnętrznej:

Przekrój ściany 
wewnętrznej:



-> zAlety doMóW

1. Wysoka jakość
Dom o konstrukcji szkieletowej wybudowany przez doświadczonego 
dewelopera zgodnie ze sztuką budowlaną przetrwa równie długo 
co budynek murowany. Na naszych osiedlach wykorzystujemy 
prefabrykowane elementy montowane w hali produkcyjnej oraz 
nowoczesne materiały, takie jak płyty gipsowo-włóknowe. 
Gwarantuje to precyzję wykonania i trwałość budynków.



2. Zdrowe materiały
Naturalne materiały konstrukcyjne stanowią aż 95% objętości 
materiałowej wznoszonych przez nas budynków. Drewno, tynk, 
wełna mineralna oraz płyty budowlane sprawiają, że wewnątrz 
panuje zdrowy mikroklimat, który pozytywnie wpływa na jakość życia 
mieszkańców.

-> zAlety doMóW



-> zAlety doMóW

3. Zapomnij o czynszu!
Domy Nowa Bud są całkowicie bezczynszowe! Przyjmując średni 
czynsz w Warszawie na poziomie 8 zł/m², miesięczne oszczędności 
w porównaniu do małego mieszkania własnościowego o powierzchni 
50 m² wyniosą aż 400 zł! W przypadku większych mieszkań o 
metrażu zbliżonym do inwestycji z naszej oferty, miesięczny czynsz 
wyniósłby aż 1200 zł!



-> zAlety doMóW

4. Niskie koszty użytkowania
Orientacyjny roczny koszt utrzymania domu o szkielecie drewnianym 
z powierzchnią wynoszącą 100 m² jest porównywalny do małego 
miejskiego mieszkania z jedną sypialnią. W ten koszt wliczony jest: 
prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie elektryczne, drewno do kominka 
oraz wywóz śmieci.



-> zAlety doMóW

5. Zmiany lokatorskie
W ramach zmian lokatorskich możemy opcjonalnie zainstalować 
rolety, rekuperację, zmienić układ ścian i wiele więcej! Inwestycja w 
system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz fotowoltaikę zwróci się 
szybciej niż w przypadku standardowych domów murowanych dzięki 
wysokiej energooszczędności. Pełen zakres zmian lokatorskich 
uzgadniamy indywidualnie z każdym Klientem.



-> zAlety doMóW

6. Łatwa kontrola temperatury
Nasze domy mają niską bezwładność cieplną, więc ich ogrzewanie 
jest szybsze, tańsze i bardziej efektywne. Pomieszczenia wyziębione 
do 10°C w domu szkieletowym ogrzejemy do 21°C w ciągu zaledwie 2 
godzin. Dom murowany osiągnie taką temperaturę w dużo dłuższym 
czasie, ponieważ najpierw muszą się nagrzać murowane ściany, a 
dopiero potem wnętrze.



-> zAlety doMóW

7. Energooszczędność
Ściany domów w całości wypełniamy grubą, minimum 
20-centymetrową warstwą wełny mineralnej. Na życzenie naszych 
klientów możemy dodatkowo docieplić dom i zastosować nawet 
30-centymetrową warstwę izolacji na ścianach zewnętrznych. 
Współczynnik przenikania ciepła dla standardowej ściany z warstwą 
wełny 20 cm to U=0,19 W/m²*K. Norma uznaje za domy ciepłe takie, 
których współczynnik nie przekracza U=0,3 W/m²*K.



-> zAlety doMóW

8. Szybka budowa
Domy szkieletowe idealnie nadają się do wykonania w standardzie 
energooszczędnym. Obecnie jest to jedna z najszybszych 
technologii budowlanych. Cały proces, od wylewania fundamentów 
do ukończenia domu, może trwać zaledwie zaledwie kwartał. W tym 
czasie jesteśmy w stanie wznieść budynek, który jest ciepły, zdrowy 
oraz tani w eksploatacji. Budowa odbywa się z wykorzystaniem 
technologii suchych, więc prace mogą być realizowane również w 
zimie.



3 kroki do WŁAsnego doMU

1. SPOTKANIE 2. UMOWA 3. ODBIÓR

Ustalimy termin spotkania na 
którym obejrzysz dom pokazowy, 
poznasz technologię oraz zakres 

zmian lokatorskich.

Jeżeli zdecydujesz się na zakup, 
podpiszemy umowę rezerwacyjną, 

a po potwierdzeniu zdolności 
kredytowej deweloperską.

Po ukończeniu budowy oddamy 
dom do użytku i ustalimy termin 

odbioru technicznego.



kAtAlog doMóW



osiedle “cArMelove” 
W chrzAnoWie MAŁyM

85 m2 / 153 m2
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osiedle “cArMelove” W chrzAnoWie MAŁyM



osiedle “cArMelove” W chrzAnoWie MAŁyM



doM W Wersji preMiUM W 
FAlentAch pod WArszAWą

152 m2



doM W Wersji preMiUM W FAlentAch pod WArszAWą



doM W Wersji preMiUM W FAlentAch pod WArszAWą



noWoczesny doM 
W BŁoniU

72 / 75 m2



noWoczesny doM W BŁoniU



noWoczesny doM W BŁoniU



+48 733 850 850
www.nowa-bud.pl
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