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ARTYKU  PROMOCYJNY ABM J DRASZEK

Budynki oszcz dne mo na podzieli
na: energooszcz dne, pasywne i te 
o niemal zerowym zu yciu energii.

Istot  budownictwa energooszcz dnego 
jest zminimalizowanie strat energii. Du e
znaczenie ma tu ka dy etap, pocz wszy od 
wyboru odpowiedniej dzia ki, projektu, po 
wykonanie najdrobniejszych, zdawa  by 
si  mog o, prac jak chocia by wstawienie 
parapetów. Dom energooszcz dny to dom 
przede wszystkim znakomicie izolowa-
ny i zabezpieczony przed ucieczk  ciep a. 
Warto zainwestowa  w dom, który pozwo-
li zmniejszy  zu ycie energii na ogrzewa-
nie, o wietlenie i klimatyzacj , dzi ki cze-
mu b dzie on bardziej przyjazny i dla nas, 
i dla naszej planety. Poni ej szczegó y jed-
nego z wielu naszych projektów.

FASADY
Szklane elementy budynków, dzi ki zasto-
sowaniu efektownych systemów alumi-
niowych, wzbudzaj  zachwyt i uznanie. 
Solidna konstrukcja profili oraz l ni ce 
szk o daj  niepowtarzalny efekt. Dla zielo-
nego budownictwa jednorodzinnego ABM 
J draszek oferuje systemy fasadowe o bar-
dzo dobrych parametrach technicznych 
i izolacyjnych. Prezentowana ciana os o-
nowa MB-SR50N HI+ osi ga optymalne 
w asno ci izolacji termicznej i akustycz-
nej oraz w znacz cy sposób u atwia mon-
ta  na budowie. System ten pozwala budo-
wa  fasady z widocznymi w skimi liniami 
podzia u, zapewniaj c jednocze nie trwa-
o  i wytrzyma o  konstrukcji, a dzi ki 

bogatej ofercie profili mo liwa jest realiza-
cja nawet najbardziej mia ych pomys ów 
w zakresie konstrukcji aluminiowo-szkla-
nych.

DRZWI PANELOWE 
Drzwi wej ciowe stanowi  jeden z wa niej-
szych elementów naszego domu. Ochrona 
domu przed zimnem, deszczem czy w a-
mywaczami to tylko niektóre ich funkcje. 
Dzi ki drzwiom mo emy tak e odgrodzi
si  od ha asów z ulicy. Jak jednak wybra
te, które spe ni  nasze oczekiwania i b d
s u y y nam przez lata?

W ofercie naszej firmy  dost pny jest 
system Drzwi Panelowych o wspó czynni-
ku Uw na poziomie 0,61 W/(m2·K). Panele 
wype niaj ce montowane w skrzyd ach 
drzwi opartych na systemie MB-86 ofero-
wane s  w bogatej palecie barw oraz struk-
tur. Elementy te mog  by  frezowane, zdo-
bione aplikacjami lub wykonane ze szk a
zespolonego. Drzwi Panelowe mo na wy-
kona  w bardzo du ych rozmiarach – a
do 1,40 m szeroko ci i niemal 2,60 m wy-
soko ci.

Je li zatem marzy nam si  imponuj ce 
wej cie, sprawdz  si  one idealnie. Drzwi 
powinni my przede wszystkim dopasowa
do stylu domu. Je li nasze wn trza urz -
dzone s  tradycyjnie, warto zamontowa
skrzyd o z panelami szklanymi lub w okle-
inie drewnopodobnej. Mi o nicy nowocze-
snych aran acji natomiast mog  zdecydo-
wa  si  na kolory z palety RAL w odcieniu 
grafitu. Po wi caj c chwil  na dobór drzwi 

mo emy stworzy  pi kne wej cie, które 
oczaruje naszych go ci oraz sprawi, e po-
czujemy si  w nim jak w bezpiecznej przy-
stani.

DRZWI TARASOWE
Du a, przeszklona ciana w salonie lub 
kuchni to popularny trend w nowocze-
snym budownictwie. Naturalne o wietle-
nie, optyczne powi kszenie pomieszcze-
nia, a przede wszystkim wspania y widok 
na ogród sprawiaj , e rozwi zanie cieszy 
si  coraz wi kszym zainteresowaniem za-
równo w budynkach jednorodzinnych, jak 
i w komfortowych apartamentach czy hote-
lach. Przeszklona ciana wygl da niezwy-
kle elegancko oraz nowocze nie, nadaje 
wn trzu charakteru, sprawia, e pomiesz-
czenie jest ja niejsze i wi ksze. Tego typu 
okno mo e by  z powodzeniem zastosowa-
ne bez wzgl du na wysoko  budynku. Na 
parterze domu jednorodzinnego sprawi, 
e za oknem ka dego dnia b dziemy mo-

gli obserwowa  zmieniaj cy si  zgodnie 
z porami roku ogród. Na wy szych pozio-
mach pozwoli podziwia  panoram  miasta 
lub okolicy. Ich dodatkow  zalet  jest to, e
w pozycji otwartej nie zajmuj  du o miej-
sca i nie wymagaj  wolnej powierzchni 
podczas otwierania. Doskona ym rozwi -
zaniem b dzie system podnoszono-prze-
suwny MB-77HS HI.  

Ciep y i bezpieczny dom z ABM J draszek
Budownictwo oszcz dne nabiera coraz wi kszego znaczenia. W nowo powsta ych budynkach stosuje 
si  technologie i produkty zapewniaj ce jak najni sze zu ycie energii.

ABM J draszek
ul. Pi sudskiego 3H
95-200 Pabianice

tel. 42 225 52 11/12
www.abm-jedraszek.pl
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