Центр Енергоефективного Будівництва
Виробництво, монтаж та будівництво «під ключ»
енергоефективних та пасивних будівель CEEC
(Словенія)
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Про ЦЕБ
Центр Енергоефективного Будівництва поєднав в собі
власний багаторічний досвід та досвід визнаних європейських
компаній, які відповідають всім новим тенденціям, розвиваючи
екологічно чисті та енергоефективні рішення для повного
задоволення клієнтів у напрямку будівництва за сучасною
збірною технологією та реконструкції об`єктів різноманітного
призначення (приватні будинки, дитячі садки, школи, готелі,
адміністративні та громадські будівлі, надбудови та інше).
Енергоефективні будинки CEEC виробляються на провідному
заводі Словенії м. Марібор.
Стратегія
Популяризація та реалізація проектів за сучасною
європейською технологією збірного будівництва в Україні.
Завоювання довіри клієнтів в якісному обслуговуванні та
досягненні економічної ефективності. Центр пропонує рішення
в області енергетики. Робота центру спрямована на економію
енергії та накопичення досвіду проведення енергетичних
реконструкцій з метою забезпечення економії енергії і як
наслідок, зниження витрат на експлуатацію користувачем.
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Місія Значення Стратегія

- Захист довкілля та екологічні рішення
- Економія енергії
- Здоровий спосіб життя
- Якість
- Задоволення потреб клієнтів
- 10-річний досвід будівництва енергоефективних
збірних об’єктів в Україні
Комплексне обслуговування клієнтів
Ми створюємо структуру ЦЕБ, здатну власними
силами вирішувати повний комплекс завдань,
пов’язаних з проектуванням, будівництвом і
експлуатаційним обслуговуванням об’єкту будівництва.
Для нас велика честь поділитися з вами нашим досвідом
у будівництві енергоефективних збірних будинків.
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Історія збірного будівництва
Будинки із збірних елементів — це, можливо, найстаріший
спосіб будівництва, як саме людство. Будинки зі збірних
елементів існували з давніх часів. Відомо, що такий метод
будівництва використовували ще древні єгиптяни. Вони
будували свої піраміди в основному на півночі країни, тягли
величезні готові деталі вниз по Нілу і монтували їх на древньому
«Будівельному майданчику». Одними з перших, що використали
збірні конструкції в будівництві, були також японці. Свої перші
збірні дерев’яні будинки вони будували ще в 12 столітті. Джерела
описують
збірну
конструкцію
будинків,
що
була
транспортабельна на ручних візках.
У Німеччині збірні конструкції для індивідуального житлового
будівництва почали широко використовуватись в 1920-х роках.
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Ідея полягала в стандартизації масового
виробництва функціональних збірних будинків, які
були естетично та архітектурно довершеними і
доступними за ціною. Навіть в той час перевагами
були якість елементів, вироблених в заводських
умовах і короткий термін монтажу об’єкта.
В результаті руйнувань після Другої світової війни
збірні житлові будинки в Німеччині стали найбільш
актуальні.
В якості будівельного матеріалу переважало
дерево, порівняно не дорогий та відновлювальний
матеріал, який при цьому володіє безліччю
позитивних характеристик. Все більше і більше
людей могли дозволити собі власний будинок, а
потім в післявоєнній Німеччині почався будівельний
бум, який досяг свого апогею в 1970-х. Доступність
була позитивним наслідком високого ступеня
заводської готовності будинків. Це ще одна з
головних переваг монтажного будівництва.

Історія збірного будівництва

В останні десятиліття стандартизована продукція
поступилася місцем індивідуальності. Швидке зведення є
перевагою такого способу будівництва,
але багато
будівельників прийшли до розуміння, що це не
найважливіший аргумент для покупців, хоча і дуже вагомий.
Збірні будинки доступні у всіх цінових діапазонах, від
відносно дешевих конструкцій до елітного сегмента. Хороші
теплоізоляційні, екологічно чисті і сучасні будівельні
матеріали є стандартом якості в цій індустрії.
В 1980-і роки, у зв’язку зі збільшенням обсягів
виробництва, була прописана ініціатива створення
сертифікації якості збірних елементів. Це призвело до
створення спільноти німецьких збірних (ФРК).
З тих пір заводи-виробники перевіряються кілька разів
на рік на відповідність стандартам якості незалежними
аудиторами. Вимоги до якості будівництва монтажних
будинків викладені в законі, який є обов’язковим для
всіх членів спільноти.
Сьогодні виробники цієї галузі можуть запропонувати
своїм клієнтам, окрім високої якості, ще й різноманітну
вишукану архітектуру, яка може бути як класична, так і
сучасна, але найголовніше — це її це розмаїття.
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Переваги технології
Існують вагомі причини для вибору збірних будинків
Все більше і більше будівельників та майбутніх власників
обирають збірні дерев’яні будинки. Наприклад, у
Німеччині у 2014 році частка ринку будівництва за цією
технологією досягла 25 відсотків, це означає, що кожен
четвертий побудований будинок для родини в Німеччині
є збудованим за технологією збірного будівництва.
1. Все приходить з одного джерела, замовник працює
тільки з однією компанією. Багато замовників не мають
часу і можливості постійно стежити за будівництвом і
контролювати якість. Всі ці турботи компанія «Центр
Енергоефективного Будівництва» бере на себе, несе
відповідальність за терміни та якість виконання всіх робіт
на всіх етапах.
2. Висока якість будівництва завжди відповідає вимогам
європейських сертифікуючих асоціацій з виготовлення та
монтажу збірних будинків. Промислове виробництво збірного
будинку дозволяє уникнути помилок, тому що всі компоненти
виготовлені на високоточному обладнанні в заводських умовах.
3. Фіксована ціна і точна дата монтажу збірних конструкцій
забезпечує високу надійність планування грошових витрат і
витрат часу. При будівництві збірного будинку фіксована ціна за
договором гарантується, що дає можливість уникнути
перевитрат фінансів. Зміна термінів монтажу через погодні чи
інші умови і ринкове зростання цін на матеріали не впливає на
загальну вартість конструкції, зазначену в договорі.
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Переваги технології

4. Збірні будинки є наденергоефективними. Причиною
цьому є фізичні властивості будівельних матеріалів,
таких, як дерево, і кілька шарів високоефективних
теплоізоляційних матеріалів в складі стін. Додаткову
енергію будинок виробляє з відновлюваних джерел
енергії, часто такі джерела виробляють більше енергії,
ніж його жителі споживають.
5. Індивідуальна архітектура збірних будинків. Замовник
не обмежений у виборі архітектури і внутрішнього
наповнення будинку. Архітектори можуть створити
будинок вашої мрії, це відноситься як до архітектури
будинку, внутрішнього планування та наповнення, так і
до вибору обладнання. Сьогодні дві третини всіх
вироблених будинків проектуються відповідно до
побажань майбутніх власників.
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6. Обслуговування від виробника. Багато виробників
пропонують
після
завершення
будівництва
технічне
обслуговування вашого будинку в ході його експлуатації. Це
сприяє
збереженню
високого
ступеня
стабільності
енергозбереження, збереження бездоганного зовнішнього
вигляду і комфорту проживання в збірних будинках. Сучасні
збірні будинки мають термін експлуатації не менше, ніж кам’яні
або традиційні цегляні будинки.
7. Збереження навколишнього середовища здійснюється
протягом
усього
терміну
експлуатації.
Виготовлення
конструкційних виробів з дерева вимагає менше енергії в
порівнянні зі звичайними будівельними матеріалами. І, нарешті,
потреба в енергії для нагріву таких будинків є постійно низькою.

Наше виробництво
Наш завод у Словенії за більш ніж 50-річну історію виготовив
та побудував більше 27000 окремих споруд та понад 380 дитячих
садів і шкіл, що є причиною того, що ми маємо важливу
стратегічну роль у розвитку знань для досвіду в області
розробки, виробництва та продажу збірних будинків.
Ми співпрацюємо з науково-дослідними інститутами, діловими
партнерами у всіх областях розвитку, спрямованих на
заохочення і розвиток збірного будівництва.
Збірні будинки від CEEC від ЦЕБ – будинки з сучасним
дизайном, адаптовані до різних цілей, ландшафту та кліматичних
умов.
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Дерев’яні збірні будівлі CEEC від ЦЕБ є швидким, точним,
погодонезалежним, вогнестійким, стійким до потужних
землетрусів, енергоефективним та екологічним продуктом
високих технологічних рішень.
З урахуванням усіх цих переваг в найбільш розвинених країнах
збірні будинки є широко визнаним реальним рішенням для
постійного і здорового способу життя. Ми завжди стежимо за
тенденціями розвитку та інноваціями в галузі матеріалів, а також
екології та енергозбереження.
Важливо щоб кожен будинок став плодом індивідуального
бажання, тому, щоб задовольнити клієнта, ми завжди
орієнтуємось на особистість.

Вільна архітектура
Архітектори ЦЕБ завжди готові до нових та нестандартних
архітектурних рішень, ми пропонуємо широкий спектр
виробництва, який підходить для різних сімей, з
урахуванням
різного
способу
життя
майбутніх
мешканців. При проектуванні будинку ми раціонально
використовуємо кожен квадратний метр площі.
Центр Енергоефективного Будівництва може створити
повністю індивідуальний будинок — відповідно до побажань
і потреб клієнта.

Внутрішні планування будинку можуть бути
спроектовані таким чином, щоб відповідати потребам
будь-якої сім’ї. Враховується можливість проживання з
літніми батьками, багатодітних родин, людей з
індивідуальними потребами та багато іншого.
Якщо брати за основу типові проекти, то в них також
можна вносити зміни відповідно до ваших потреб. Стіни
можуть бути видалені або додані, щоб збільшити або
зменшити простір.
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Якість
Будь-яке заплановане будівництво повинно ґрунтуватися
на
якості будівництва
та надійності
партнера.
Важливим критерієм для ваших партнерів є знаки якості
Європейської спільноти збірних будинків.
Сонячна система на даху може зробити будинок не тільки
більш енергоефективним, але навіть енергонезалежним.
Основа для енергетичної якості конструкцій закладена в їх
інтелектуальному дизайні і бездоганній якості будівельних
матеріалів. Тільки бездоганно виконана конструкція будівлі
може скоротити споживання енергії, незалежно від
техніки, що використовується для опалення та гарячого
водопостачання.

Енергоефективність забезпечується знаком якості
європейського співтовариства збірних будинків, яка
складається з 145 членів провідних виробників дерев’яних
збірних будинків. Ці компанії дотримуються структурних
інженерних стандартів.
Всі компанії-члени спільноти пропонують своїм клієнтам
будинки, які відповідають всім критеріям, передбаченим у
державній програмі «екологічного будівництва» і таке
будівництво може фінансуватися за рахунок пільгових
кредитів.
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Енергоефективність
Сприятливі фізичні властивості будівельного матеріалу
ДЕРЕВА дають суттєві переваги. Крім того, що «розумна»
конструкція стіни, в сучасних збірних будинках ізоляційні
матеріали використовуються не тільки із зовнішнього боку
стіни, але також використовується декілька шарів
всередині стіни. Це значно зменшує потенційні втрати
тепла.
Ще одна перевага збірних будинків в точності
промислового виробництва елементів. Вони виробляються
на високоточному обладнанні з комп’ютеризованим
управлінням, абсолютно точні за розміром, формою і
наповненням. Унікальний європейський контроль якості
будівництва гарантує відповідність усім стандартам
енергоефективності та екології.
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Збірні будинки виробляються для використання
поновлюваних джерел енергії. Все більше і більше клієнтів
хочуть максимально можливу незалежність у зв’язку з
ростом вартості нафти чи газу. Збірний будинок пропонує
можливість самостійної організації електричної і теплової
енергії.
Так звана плюс-енергія будинку містить всі компоненти,
необхідні для цього. Для опалення використовуються
теплові насоси та системи рекуперації тепла. Для
виробництва
електроенергії
використовуються
фотоелектричні модулі. У загальному балансі такі будинки
здатні генерувати більше електроенергії і тепла з
відновлюваних джерел, ніж споживати. Надлишок подають в
електричну мережу або використовують для зарядки
електричних транспортних засобів.

Дерево – основа збірного будівництва
Дерево може бути ефективно використано завдяки
своїм чудовим властивостям і універсальності різних
порід дерева в різних областях: в якості будівельного
матеріалу для будівництва збірних будинків, в якості
матеріалу для виготовлення меблів, вікон і дверей,
підлогових покриттів, для внутрішньої обробки,
облицювання та у вигляді пакувального матеріалу,
а також для виготовлення музичних інструментів та
багато іншого.

Несуча здатність
Дерево легше, ніж інші матеріали (наприклад
сталь), при цьому має дуже високу міцність. Відношення
ваги і сили грає важливу роль для використання
в будівельних матеріалах. Деякі матеріали можна
порівняти шляхом вимірювання їх міцності на
розрив. Параметри міцності деревини дають зрозуміти,
що дерево є ідеальним матеріалом для будівництва.
Деревина може замінити більшість будівельних
матеріалів, таких як сталь або бетон.
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Теплоізоляційні властивості
На додаток до високої міцності деревина має відмінні
теплоізоляційні властивості. Причина цього в тому, що
деревина тепла на дотик і не пропускає холодне повітря
всередину приміщення, а також не пропускає тепле повітря
назовні. Таким чином, деревина може заощадити багато
тепла. Ця комбінація робить його ідеальним ізоляційним
матеріалом. Влітку вона захищає від перегріву сонячним
випромінюванням, взимку запобігає втраті тепла з
помешкання, таким чином знижує витрати на опалення. 2,5 см
дерев’яної дошки по характеристикам ізоляції відповідає 11,4
см товщині цегляної стіни. Таким чином, ізоляція деревиною
забезпечує комфортну температуру помешкання при низьких
енерговитратах.

Дерево – основа збірного будівництва

Вологість
Занадто сухі житлові приміщення можуть викликати у
мешканців
запалення очей, тріскання губ, сухість
слизових оболонок.
І навпаки, сирі приміщення
ідеальне середовище існування для грибків, що також
несе загрозу для здоров’я жителів. Крім того, в цьому
відношенні, дерево, виявляється, ідеально підходить
як будівельний матеріал тому, що деревина може не
тільки поглинати багато вологи, але і швидко і майже
повністю віддавати знову. Таким чином, регулюється
вологість приміщення і тим самим гарантує приємний і
здоровий клімат в приміщенні.

Утилізація
На відміну від будівельних матеріалів з невідновлювальних
ресурсів дерев’яні будівельні матеріали є ресурсозберігаючими протягом всього циклу використання. Вони продовжують
використовуватись в якості бази для інших продуктів, в той час
як інші будівельні матеріали створюють
проблеми
при утилізації або потребують великої кількості енергії на їх
переробку.
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Основні характеристики елементів
збірних будинків CEEC
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Варіанти конструкції
Будівельні системи «Low-energy»
Споживання енергії (кВт/год): 30-60 кВт/год/м2
споживання енергії для опалення (паливо): 3-6 л/м2

CEEC N6

CEEC N10

CEEC DOH

Зовнішня стіна

240 мм

Зовнішня стіна

296 мм

Зовнішня стіна

296 мм

Звукоізоляція

≥ 44 дБ

Звукоізоляція

≥ 46 дБ

Звукоізоляція

≥ 49 дБ

Теплопровідність

0,19 W/м K

Теплопровідність

0,15 W/м K

Теплопровідність

0,16 W/м K

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

2

2

2

Основні матеріали конструкції будинку: високоякісний клеєний брус BSH, KVH, сучасні гіпсоволоконні плити FERMACELL,
мінеральна кам'яна ізоляція, NEOPOR, утеплювачі на основі целюлози, паро- та гідроізоляційні матеріали.
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Варіанти конструкції
Будівельні системи «High efficiency low-energy»
Споживання енергії (кВт/год): 25 кВт/год/м2
споживання енергії для опалення (паливо): 2,5 л/м2

CEEC N14

CEEC Plus N10

CEEC Plus N10 Natura

Зовнішня стіна

336 мм

Зовнішня стіна

354 мм

Зовнішня стіна

354 мм

Звукоізоляція

≥ 46 дБ

Звукоізоляція

≥ 46 дБ

Звукоізоляція

≥ 48 дБ

Теплопровідність

0,12 W/м K

Теплопровідність

0,12 W/м K

Теплопровідність

0,133 W/м K

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

2

2

2

Основні матеріали конструкції будинку: високоякісний клеєний брус BSH, KVH, сучасні гіпсоволоконні плити FERMACELL,
мінеральна кам'яна ізоляція, NEOPOR, утеплювачі на основі целюлози, паро- та гідроізоляційні матеріали.
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Варіанти конструкції
Будівельні системи «High efficiency low-energy»
Споживання енергії (кВт/год): 25 кВт/год/м2
споживання енергії для опалення (паливо): 2,5 л/м2

CEEC EKO

CEEC EKO Natura

Зовнішня стіна

317 мм

Зовнішня стіна

317 мм

Звукоізоляція

≥ 46 дБ

Звукоізоляція

≥ 50 дБ

Теплопровідність

0,15 W/м K

Теплопровідність

0,16 W/м K

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

2

2

Основні матеріали конструкції будинку: високоякісний клеєний брус BSH, KVH, сучасні гіпсоволоконні плити FERMACELL,
мінеральна кам'яна ізоляція, NEOPOR, утеплювачі на основі целюлози, паро- та гідроізоляційні матеріали.
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Варіанти конструкції
Будівельні системи «PASSIVE»
Споживання енергії (кВт/год) до 15 кВт/год/м2
споживання енергії для опалення (паливо): 1,5 л/м2

CEEC Plus Pasiv N14

CEEC Plus Pasiv N14 Natura

CEEC Pasiv

Зовнішня стіна

397 мм

Зовнішня стіна

397 мм

Зовнішня стіна

494 мм

Звукоізоляція

≥ 46 дБ

Звукоізоляція

≥ 47 дБ

Звукоізоляція

≥ 46 дБ

Теплопровідність

0,10 W/м K

Теплопровідність

0,106 W/м K

Теплопровідність

0,09 W/м K

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

Пожежна стійкість

REI 60

2

2

2

Основні матеріали конструкції будинку: високоякісний клеєний брус BSH, KVH, сучасні гіпсоволоконні плити FERMACELL,
мінеральна кам'яна ізоляція, NEOPOR, утеплювачі на основі целюлози, паро- та гідроізоляційні матеріали.
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Варіанти конструкції
Будівельні системи «PASSIVE»
Споживання енергії (кВт/год) до 15 кВт/год/м2
споживання енергії для опалення (паливо): 1,5 л/м2

CEEC Pasiv Natura
Зовнішня стіна

451 мм

Звукоізоляція

≥ 51 дБ

Теплопровідність

0,103 W/м K

Пожежна стійкість

REI 60

2

Основні матеріали конструкції будинку: високоякісний клеєний брус BSH, KVH, сучасні гіпсоволоконні плити FERMACELL,
мінеральна кам'яна ізоляція, NEOPOR, утеплювачі на основі целюлози, паро- та гідроізоляційні матеріали.
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Віконні системи CEEC
Дерев’яні вікна CEEC від ТОВ «ЦЕБ» представляють
революційну лінію інтелектуальних рішень для досягнення
максимальної енергоефективності.
Технологія була розроблена з використанням кращих
порід клеєної деревини (ялина / ялиця, модрина, дуб) і
склопакетів з інертним газом аргоном всередині, які
забезпечують
низькі
показники
теплопровідності
вікна. Таким чином, Ви будете насолоджуватися теплом у
будинку взимку, а влітку наші вікна збережуть прохолоду у
Вашому домі.

Дерев’яні вікна від «Центру Енергоефективного Будівництва»
пропонують відмінну теплову ізоляцію і сприяють створенню
умов для здорового способу життя. В кожному вікні об’єднані
давні традиції і знання законів природи деревини.
Дерев’яні вікна CEEC від ЦЕБ відрізняються технічною
перевагою та ретельно контрольованим виробничим
процесом, що гарантує найвищу якість, довговічність, високий
рівень енергозбереження і високу якість життя.
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Віконні системи CEEC
Ми пропонуємо Вам виробництво та монтаж ексклюзивних
панорамних стін. Ковзаючі системи у двох різних
виконаннях. Системи «ПАТІО».
Панорамні розсувні двері від ЦЕБ
Конструкція панорамних розсувних дверей складається з
традиційного комплекту, утвореного дверною коробкою і
дверної рамою. Стаціонарна, фіксована частина являє
собою раму, яка приєднується до дверної коробки таким
же чином, як і рухома рама. Нижній і верхній край
світлових прорізів рам вирівняні в єдину лінію. Глибина
рамкової конструкції і безперервність ліній дають
можливість застосування різних типів палітурок як в
горизонтальному, так і у вертикальному напрямках.
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Екологічність.
В якості основного матеріалу у виробництві нашої продукції
ми використовуємо дерево. Наші виробничі процеси
передбачають дбайливе ставлення до навколишнього
середовища та енергетичну автономність, а наші вироби
екологічні і підлягають вторинній переробці. Завдяки
технологічному розвитку та інноваційності наших дерев’яних
панорамних та ковзаючих вікон, ми отримали численні
нагороди. Ви можете обирати між різними породами
дерева та широким спектром екологічно чистих декоративних
покриттів.

Монтаж конструкції
До моменту поставки конструкції в Україну, ми повинні
підготувати фундамент із закладними для інженерних мереж
(проектування), під'їзну дорогу, майданчик для будівельних
машин і техніки та комплект інструментів для монтажу.
Крім комплекту конструкції будинку, ми очікуємо технічну
документацію та повний комплект кріпильних матеріалів для
монтажу. Залежно від загальної площі конструкції, йде
розрахунок необхідної кількості фур для його доставки із заводу
на об'єкт.
Конструкція будинку площею від 100 до 150 м.кв.
доставляється на 3-4 каміонах, площею 300 м.кв. – відповідно на
7-8. Залежно від складності та площі конструкцій, монтаж в
середньому займає від 2 до 7 днів (термін монтажу комерційних
проектів великих площ розраховується індивідуально). Умовою
гарантії на конструкцію є обов’язкова присутність представника
заводу (супервізора) для контролю підготовчих робіт і
подальшого проведення монтажу конструкції.
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Надійна інвестиція – з видом на майбутнє

Сучасні збірні будинки є інвестиціями в майбутнє
Важливою причиною цього є енергоефективність
монтажного домобудівництва, яка зведе довгострокові
експлуатаційні витрати будинку до мінімуму. А високі
стандарти якості провідних виробників сприяють
підвищенню стабільності збірних будинків на ринку
нерухомості.
Той факт, що дерев’яні збірні будинки є міцними,
науково
доведено
незалежними
дослідженнями
Лейпцігського університету і Університету прикладних наук
Nordostniedersachsen. Учені з Університету Лейпцига під
керівництвом професора Dr. Ing. Стефана Зимна вивчили
поведінку деревини та дерев’яного каркаса в збірних
будинках з 60-их років шляхом порівняльного аналізу з
іншими конструкціями. Дослідники дійшли висновку, що
сучасні дерев’яні будинки нічим не відрізняються від
кам’яних будинків в експлуатації і довговічності. Крім того,
відповідають усім вимогам теплоізоляції, вологості,
вогнезахисту і звукоізоляції і навіть перевищують їх. Термін
служби дерев’яних конструкцій більше 100 років, а може
бути і набагато більше при правильному обслуговуванні.
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Вирішальним фактором для збільшення попиту на збірні
будинки є енергоефективність. Експерти сходяться на думці, що
вартість теплової енергії буде продовжувати зростати. Якість
високотехнологічної конструкції збірних будинків має важливе
значення для формування довгострокової вартості будинку,
оскільки будинок не так просто замінити як, наприклад, систему
опалення, яку порівняно легко модернізувати.

Інновації
Будівництво з використанням високих технологій
Інновації: Будівництво збірних будинків поєднує в собі
традиційну майстерність та інноваційні технології. Дерево є
не тільки одним з найстаріших природних матеріалів у
житловому будівництві, але через його стійкість та
міцність, це матеріал з великим потенціалом на майбутнє.
Характерною рисою для індустрії збірного будівництва є
з одного боку традиційне будівництво, а з іншого
майстерність і автоматизація, постійне оновлення та
вдосконалення виробничих процесів. Збірні дерев’яні
будинки відрізняються максимальною енергоефективністю
міцністю і досконалістю архітектурних форм.
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Збірні будинки збираються з елементів. Точність
заводського виготовлення є важливою умовою для
досягнення високих стандартів якості в енергозбереженні та
екології, яких досягли в збірних будинках сьогодні. Активні
конструкції дають можливість отримання енергії «плюс»
(енергія, що виробляється будинком понад власної
потреби).
В збірних будинках використовуються технічні інновації,
такі як вентиляція з рекуперацією тепла, що не тільки
економить енергію, але також є корисною для здоров’я.
Крім того, використовується система «Розумний будинок»,
що дає можливість мережевого контролю систем опалення,
вентиляції, освітлення і багато іншого для відчуття
абсолютного комфорту в повсякденному житті.

Здоровий спосіб життя
У будівництві будинку сьогодні найважливішим
фактором здорового способу життя є використання
виключно природних натуральних матеріалів. Одна з
найбільших проблем в класичному будівництві — це сирі
стіни в новому будинку, висушити які дуже складно, а
часом і не можливо зовсім. У конструкціях збірних
будинків використовується тільки деревина найвищої
якості, висушена по суворо контрольованій технології.

Марк Твен, американський письменник кінця 19-го
століття, зауважив під час свого візиту до Німеччини, що
його увагу привернула величезна кількість сирих будинків,
побудованих з каменю. Він написав наступне: «Я ніколи не
міг зрозуміти, чому німці, які мали так багато лісу у своїй
країні, замерзають і хворіють у своїх кам’яних будинках.
Хворіють на ревматизм та інші види захворювань,
пов’язаних з вогкістю та утворенням плісняви в житлових
приміщеннях.
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Сучасні дерев’яні збірні будинки виробляються в
заводських умовах із правильно просушеної деревини. Тобто,
збірний будинок є захищеним від негоди і не потребує
просушування після монтажу.
Деревина також має властивість поглинати водяну пару з
вологого повітря і випускати його знову в сухому повітрі. Так
дерево регулює мікроклімат в приміщенні. Для здорового
стану людини необхідна постійна вологість від 45 до 55
відсотків, що й забезпечує конструкція збірних будинків CEEC.
Завдяки своїй відмінній теплоізоляції конструкція стіни,
навіть при низьких температурах зовнішнього повітря, сприяє
тому, що температура всередині приміщення завжди
залишається теплою навіть без використання додаткового
опалення.
Підводячи підсумок можна сказати, що збірні будинки на
100 відсотків є екологічно чистими, а значить є будинками, що
дають здоровий клімат і хороше самопочуття для
проживаючих.

Комерційні проекти
Дитячі сади та школи
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Комерційні проекти
Дитячі сади та школи
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Комерційні проекти
Готелі, ресторани, туристичні комплекси
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Комерційні проекти
Офісні будівлі
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Наші роботи в Україні
Індивідуальний проект – м. Трускавець (під ключ)

Індивідуальний проект – м. Київ (під ключ)

Індивідуальний проект – Київська область (під ключ)
Індивідуальний проект – Київська область (під ключ)

www.ceec.com.ua

Наші роботи в Україні
Типовий проект – Київська обл. (виробництво, монтаж)
Індивідуальний проект – Київська обл. (під ключ)

Типовий проект – Київська обл. (під ключ)
Індивідуальний проект – Київська обл. (виробництво монтаж)
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Наші роботи в Україні
Індивідуальний проект – Київська обл. (під ключ)

Індивідуальний проект – Київська обл. (під ключ)

www.ceec.com.ua

Монтаж об'єктів в Україні
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Монтаж об'єктів в Україні
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Монтаж об'єктів в Україні
Наша команда гарантує точні дати завершення
будівництва. Або ж за бажанням замовника терміни
поставки конструкції або подальший хід оздоблювальних
робіт може бути зміщений без додаткових витрат.
Особливо вигідні і важливі терміни завершення
будівництва комерційних об’єктів, правильне планування,
економія часу і довговічні низькі експлуатаційні витрати
найчастіше стають вирішальними аргументами для збірного
будівництва.
Переваги очевидні: Промислове виробництво дозволяє
скоротити час будівництва і отримати повну прозорість
витрат. Немає чинників, що впливають і затримують
будівництво, ні погана погода, ні зміна цін на будівельному
ринку, для замовників немає несподіваних сюрпризів і
додаткових витрат.

www.ceec.com.ua

Виконання обіцянок –
основа довіри

Наші партнери

www.ceec.com.ua

Контакти
Телефони
38 044 2096707, 380 97 4433344
e-mail
info@ceec.com.ua
Робочі години
Пн. - Пт. 10.00 - 18.00
Наша адреса
Україна, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда 20-б, офіс 91

www.ceec.com.ua

Набагато благородніше цілком
присвятити себе одній справі,
ніж старанно працювати
над спасінням цілого світу

