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1. Stropodach zielony:
 - substrat glebowy, warstwa drenażowa i filtracyjna 300mm
 - polistyren extrudowany, mata izolacyjno - drenażowa
   zintegrowana z włóknina filtracyjną, folia rozdzielająco poślizgowa 100mm
 - papa nawierzchniowa antykorzenna 2,5mm
 - papa podkładowa, preparat gruntujący 2,5mm
 - izolacja typu XPS (niższy współczynnik λ oraz większa trwałość) 100mm
 - żelbet C30/37 80mm
 - płyta drewniana klejona 160mm
 - pustka instalacyjna
 - podwieszany sufit drewniany

Dach zielony zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, pozwala na retencję wody deszczowej jest siedliskiem
dla lokalnej fauny i flory oraz redukuje efekt tzw. wyspy ciepła dodatkowo umożliwiają kontakt użytkowników z
zielenią.

2. Zewnętrzna ściana a ykowa:
 - wykończenie laminam oxide 15mm
 - izolacja termiczna 200mm
 - konstrukcja ściany żelbetowej 300mm
 - izolacja przeciwwodna
 - izolacja termiczna 50mm
 - wykończenie laminam oxide 15mm

3. Wewnętrzna roleta/żaluzja przeciwsłoneczna typu "black - out" zastosowane w celu umożliwienia redukcji
ilości światła dziennego w salach. Zabezpieczają przed efektem tzw. "olśnienia przykrego" oraz ograniczają
ucieczkę ciepła.

4. Otwieralne okna aluminiowe, kolor corten oraz tzw. "podwójna skóra" czyli podwójna fasada wentylowana
umożliwiająca naturalną konwekcję. Niższy współczynnik E na stronie południowej i południowo - zachodniej,
umożliwia zatrzymanie ciepła radiacyjnego po tej stronie przegrody, po której zostało wytworzone.

5. Strop międzykondygnacyjny:
 - warstwa wykończeniowa 20mm
 - wylewka jastrychowa 65mm
 - izolacja typu XPS (niższy współczynnik λ oraz większa trwałość)  60mm
 - żelbet C30/37 80mm
 - płyta drewniana klejona 160mm
 - pustka instalacyjna
 - podwieszany sufit drewniany

6. Stałe łamacze światła słonecznego mocowane do elewacji wykończenie patynowana miedź. Możliwość
umieszczenia w pionowych łamaczach światła słonecznego wężownic, dodatkowo wspomagających górne źródła
dla pomp ciepła.

7. Zewnętrzna ściana:
 - wykończenie laminam oxide 15mm
 - izolacja termiczna 200mm
 - konstrukcja ściany żelbetowej 300mm

Wyższa ściana pełna o bardzo niskim współczynniku U ≤ 0,2 W/m2*K (w porównaniu typowo 0,9). Zastosowanie
takiego rozwiązania zamiast typowego przeszklenia "deck to deck" mocno przyczynia się do procentowego
zwiększenia energoefektywności przegrody, jednocześnie absolutnie nie wpływając na prawidłowe doświetlenie
pomieszczeń światłem dziennym.

Wszystkie elementy drewniane z drewna z naturalnych certyfikowanych upraw (FSC, OLB, PEFC, SFi)
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1. Zielony dach użytkowy

3. Zielony taras użytkowy

4. Podziemny zbiornik z lodem

5. Nowe nasadzenia

6. Panele PVT

7. Świetlik

2. Pa o doświetlające
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1. Minimalizacja strat ciepła przez fasady
 1A - zróżnicowanie (czasem podwójna fasada) oraz tzw. pełny parapet służący jako siedzisko
 1B - kompaktowa zwarta kubatura (z właściwą szerokością traktu)
 1C - bardzo niski współczynnik U ~ 0,15 oraz zmniejszony udział przeszkleń w elewacji
2. Minimalizacja zużycia energii pierwotnej i chłodzenia
 2A - odzysk ciepła z systemu wentylacji bytowej w zimie
 2B - zastosowanie ogrzewania podłogowego/sufitowego (komfort) oraz wysoko efektywnych belek chłodzących (ac ve chills beams)
        do chłodzenia (i ewentualnie ogrzewania) z wykorzystaniem wysokoefektywnych pomp ciepła opartych na podziemnym
        zbiorniku lodu
 2C - wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (pompy ciepła, zbiornik dolny lodu, panele PVT, itd.)
 2D - minimalizacja pejoratywnych zysków cieplnych przez zastosowanie na części elewacji podwójnej wentylowanej fasady
 2E - wykorzystanie otwieranych okien (oraz zbiornika lodu) do filtrowania w okresie letnim (przewietrzanie mechaniczne i
        naturalne - opcja mieszana)
3. Minimalizacja zużycia energii w okresie przejściowym
 3A - otwierane okna umożliwiające natychmiastową wentylację w okresach przejściowych i podwyższają uczucie komfortu
użytkowników
4. Optymalizacja wykorzystania światła dziennego
 4A - wykorzystanie sprzężonych z BMS (ale z funkcją kontroli użytkownika) żaluzji wewnętrznych (jako ochrona przed "olśnieniem
przykrym",
        ale też (choć w niewielkim stopniu nadmiernymi zyskami ciepła związanymi z nagrzaniem się elementów masowych tj. podłoga)
 4B - jasny sufit i biurka (wysokie SRi) umożliwiające efektywne wprowadzenie światła dziennego do środka pomieszczeń
 4C - wykorzystanie układów sterowania inteligentnego typu OPTIMO z czujnikami ruchu, obecności oraz natężenia światła na
powierzchni
        roboczej
 4D - sprzężenie w/w czujników z możliwością zmniejszenia natężenia światła (lub nawet ich wyłączenie)
 4E - zastosowanie atriów, wewnętrznego podwórka i świetlików na różnych poziomach budynku dla maksymalizacji udziału światła
dziennego
 4F - przeszklenie części atrium oraz dachu
5. Inne rozwiązania proekologiczne
 5A - ewentualne zastosowanie wężownic we wnętrzu wybranych łamaczy światła, aby zwiększyć powierzchnię grzewczą górnego
źródła pomp
         ciepła
 5B - przeanalizowanie na etapie projektu budowlanego symbolicznej mini turbiny wiatrowej w przejściu na podwórze od strony
północnej
 5C - zastosowanie sprzężonych ogniw solarnych i fotowoltaicznych (tzw. paneli PVT) na dachu wyższej części budynku
 5D - zielone stropodachy użytkowe (m.in. retencjonujące wodę deszczową) zbierają deszczówkę do podziemnych zbiorników
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1. Doświetlenie naturalnym światłem dziennym zmniejsza zużycie energii na oświetlenie i
pozytywnie oddziałowuje na zdrowie i wydajność użytkowników.

2. Użycie wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych.

3. Zbiornik retencyjny wody deszczowej.

4. Wysokoefektywne pompy ciepła nowej generacji ze sterowaną prędkością obrotową,
sprzężone z dolnym źródłem (zasobnikiem lodu)

5. Zieleń (kontakt fizyczny/użytkowy) na wielu różnych poziomach budynku.

6. Naturalne przewietrzanie z wykorzystaniem otwieralnych okien.

7. Zbiornik lodu jako dolne źródło dla pomp ciepła. Zbiornik lodu wykorzystuje też ogromną
energię tzw. przejścia fazowego. Zbiornik ciepła, zbiornik lodu jest stale ładowany przez
dolną część (solarną) paneli PVT, umieszczonych na dachu. Zbiornik taki oprócz ogrzewania
budynku i całorocznego podgrzewania c.w.u. nadaje się przede wszystkim do tzw.
naturalnej klimatyzacji w lecie (freecooling).

8. Umieszczone na dachu hybrydowe panele PVT są połączeniem słonecznego cieczowego
kolektora płaskiego o wysokiej sprawności przetwarzającego energię słoneczną w energię
cieplną, z polikrystalicznym modułem fotowoltaicznym przetwarzającym promieniowanie
słoneczne w prąd elektryczny.

9. Zastosowano wentylację hybrydową łączącą zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej.
W pomieszczeniach gdzie jest to możliwe wykorzystywana będzie wentylacja naturalna.
Powietrze zaciągane bęzie z parteru oraz wywiewane przez świetlik umieszczony w głównej
części, poprzez wyporność ogrzewającego się powietrza. Pozwala to na pasywne chłodzenie
oraz na samą wentylację.

1. Zielony dach:
 Wykorzystanie lokalnej roślinności wymagającej wyłącznie korzeniowego
 sezonowego podlewania. Użycie wody deszczowej do nawadniania powierzchni
 dachu zielonego oraz ogrodu. Retencja wody deszczowej zbieranej z dachu oraz jej
 gromadzenie w podziemnym zbiorniku deszczówki. Maksymalizacja powierzchni
 biologicznie czynnej.

2. Pa o doświetlające:
 Umożliwia dostęp do naturalnego światła dziennego i sprzyja poprawie oraz
 efektywności pracy i codziennego funkcjonowania użytkowników obiektu.

3. Zielony taras użytkowy:
 Połączenie z zewnętrzem poprzez wykorzystanie tarasów zielonych. Umożliwienie
 wentylacji naturalnej - otwieralne okna. Poprawa jakości użytkowania
 poprzez kontakt z naturą i zielenią niską.
 
4. Podziemny zbiornik z lodem:
 Służy jako dolne źródło dla pomp ciepła. Duże wykorzystanie energii odnawialnej
 przy przemianie międzyfazowej lodu. Wykorzystanie zbiornika również jako
 główny element tzw. naturalnej klimatyzacji w okresie letnim.

5. Nowe nasadzenia:
 Zachowanie 3 najbardziej cennych przyrodniczo okazów istniejącego drzewostanu
 oraz budowanie dookoła nich. Posadzenie zastępczych drzew jako rekompensatę
 w stosunku do usuniętej zstniejącej zieleni wysokiej.

6. Panele PVT:
 Służą jako górne źródło pomp ciepła. Dzięki zastosowaniu technologi PVT
 możliwa jest jednoczesna produkcja ciepła jak i prądu. Zamontowanie ich na
 kondygnacji dachowej wyższej części budynku daje nam możliwość
 wykorzystania dużej powierzchi na użytek zwiększenia wykorzystania energii
 odnawialnej.

7. Świetlik:
 Przechodzący przez wszystkie kondygnacje doświetla i umożliwia naturalne
 przewietrzanie obiektu. Dzięki jego dużej powierzchni zyskujemy sporą ilość
 światła dziennego wpadającą do wnętrza budynku.
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AKSONOMETRIA

KOD MATERIAŁOWY
DREWNO

Dla ocieplenia wizerunku miejsca, tworząc
przyjazny klimat, we wnętrzu zastosowano
drewno.

Materiał ten posiada wiele właściwości służących
nie tylko użytkownikom, ale również środowisku.

Stosując ten materiał we wnętrzach eleminuje się
problem nadmiernej eksploatacji wystepujacej
przy szkodliwym działaniu warunków
atmosferycznych.

MIEDŹ PATYNOWANA

Zielony kolor na elewacji będący jednym z założeń
konkursowych uzyskano dzięki zastosowaniu
łamaczy światła z wykorzystaniem miedzi chcąc
wykorzystać materiał naturalny.

Naturalną reakcją ochronną miedzi na stale
oddziałujące czynniki atmosferyczne jest
patynowanie tego metalu, które zmienia kolor
tworząc siarczan miedziowy i zobojętniając kwas,
a tym samym uzyskując zielony odcień.

KOLOR CORTEN

Wykończenie śluskarki jak i podziałów okiennych
zaprojektowano z użyciem materiałów w odcieniu
przypominającym corten.

Zamysł ten powstał w odpowiedzi dla miedzi
patynowaej na skutek poszukiwań
odpowiedniego kodu materiałowego.

Odpowiedni odcień został uzyskany z
wykorzystaniem ślusarki w tym odcieniu jak
również dzięki zastosowaniu spieku kwarcowego
Laminam Oxide nadającego się do stosowania
zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz.

1. Minimalizacja strat ciepła przez fasady
 1A - zróżnicowanie fasady, zmniejszenie szklenia o 23% oraz tzw. pełny parapet (służący jako siedzisko)
 1B - kompaktowa zwarta kubatura (z właściwą szerokością traktu)
 1C - bardzo niski współczynnik U ~ 0,15 oraz zmniejszony udział przeszkleń w elewacji

2. Minimalizacja zużycia energii pierwotnej i chłodzenia
 2A - odzysk ciepła z systemu wentylacji bytowej w zimie
 2B - zastosowanie ogrzewania podłogowego/sufitowego (komfort) oraz wysoko efektywnych belek  
         chłodzących (ac ve chills beams) do chłodzenia (i ewentualnie ogrzewania) z wykorzystaniem
         wysokoefektywnych pomp ciepła opartych na podziemnym zbiorniku lodu
 2C - wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (pompy ciepła, zbiornik dolny lodu, panele PVT, itd.)
 2D - minimalizacja pejoratywnych zysków cieplnych przez zastosowanie łamaczy światła na elewacji
 2E - wykorzystanie otwieranych okien (oraz zbiornika lodu) do filtrowania w okresie letnim
         (przewietrzanie mechaniczne i naturalne - opcja mieszana)

3. Minimalizacja zużycia energii w okresie przejściowym
 3A - otwierane okna umożliwiające natychmiastową wentylację w okresach przejściowych i podwyższają
         uczucie komfortu użytkowników

4. Optymalizacja wykorzystania światła dziennego
 4A - wykorzystanie sprzężonych z BMS (ale z funkcją kontroli użytkownika) żaluzji wewnętrznych (jako
         ochrona przed "olśnieniem przykrym", ale też (choć w niewielkim stopniu nadmiernymi zyskami ciepła
         związanymi z nagrzaniem się elementów masowych tj. podłoga)
 4B - jasny sufit i biurka (wysokie SRi) umożliwiające efektywne wprowadzenie światła dziennego do środka
         pomieszczeń
 4C - wykorzystanie układów sterowania inteligentnego typu OPTIMO z czujnikami ruchu, obecności oraz
         natężenia światła na powierzchni roboczej
 4D - sprzężenie w/w czujników z możliwością zmniejszenia natężenia światła (lub nawet ich wyłączenie)
 4E - zastosowanie atriów, wewnętrznego ogrodu i świetlików na różnych poziomach budynku dla
         maksymalizacji udziału światła dziennego
 4F - przeszklenie części atrium oraz dachu

5. Inne rozwiązania proekologiczne
 5A - ewentualne zastosowanie wężownic w wybranych łamaczach światła, aby zwiększyć
         powierzchnię grzewczą górnego źródła pomp ciepła
 5B - przeanalizowanie na etapie projektu budowlanego symbolicznej mini turbiny wiatrowej w przejściu na
         podwórze od strony północnej
 5C - zastosowanie sprzężonych ogniw solarnych i fotowoltaicznych (tzw. paneli PVT) na dachu wyższej
         części budynku
 5D - zielone stropodachy użytkowe (m.in. retencjonujące wodę deszczową) zbierają deszczówkę do
         odziemnych zbiorników

SCHEMAT EKOLOGICZNY


