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<p>Jeden z najnowocze�niejszych i najbardziej energooszcz�nych budynk� w Europie, kt�y
nie tylko efektywnie oszcz�za, ale r�nie� generuje energi� w poniedzia�ek 14 czerwca br. w
Siestrzeni pod Warszaw� otworzy�a firma Sch�co International Polska. Sch�co International
KG jest �wiatowym liderem w produkcji kompletnych system� okien, drzwi, fasad z aluminium
oraz system� solarnych. <br />
<br />- W Polsce coraz cz�iej m�i si�o potrzebie
budowania niskoenergoch�onnych obiekt�, jednak w dalszym ci�gu nie powstaje ich zbyt
wiele ? zw�aszcza w segmencie biurowc� ? m�i Micha� Dudziak, Dyrektor Generalny
Sch�co International Polska Sp. z o. o. ? Wed�ug danych z 2009 roku �rednie
zapotrzebowanie energetyczne (EP) budynk� mieszkalnych w Polsce wynosi 150 kWh/m? na
rok, w przypadku budynk� u�yteczno�ci publicznej wska�nik ten zwi�sza si�do 240
kWh/m?. Tymczasem biurowiec Sch�co International Polska b�zie zu�ywa� a� trzykrotnie
mniej energii ? poni�ej poziomu 80 kWh/m? rocznie. <br /><br /><img
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/><br /><br />Jest to efekt wdro�enia programu Energy?, czyli tworzenia budowli reaguj�cych
na zmienne warunki klimatyczne panuj�ce wewn�trz i na zewn�trz, poprzez wyj�tkowe
wzornictwo, automatyzacj�oraz bezpiecze�two obiekt�, a nade wszystko oszcz�zanie i
pozyskiwanie energii zielonej.<br /><br />Rozwi�zania elewacji cz�i biurowej nawi�zuj� do
cech wsp�zesnej wysokiej klasy architektury u�yteczno�ci publicznej. Budynek biurowy
Sch�co International Polska charakteryzuje si�podw�n� elewacj� wentylowan� (fasad�
dwupow�okow�), wzbogacon� o aktywn� technologi�solarn� ? fotowoltaik� Podw�na
elewacja stanowi r�nie� dodatkow� ochron�akustyczn� pomieszcze�<br /><br />Nisk�
energoch�onno��budynku zapewnia kilka element�. <br />Z jednej strony s� to
zainstalowane systemy solarne - ogniwa fotowoltaiczne, kt�e bezpo�rednio konwertuj�
energi�s�oneczn� na energi�elektryczn� (mo�liw� do wykorzystania tak�e w p�iejszym
czasie), a tak�e kolektory s�oneczne (zlokalizowane na dachu) wykorzystywane do ogrzania
wody u�ytkowej. <br />Z drugiej strony - system zdalnie sterowanych zewn�rznych �aluzji
przeciws�onecznych, pomagaj�cych w okresie letnim zmniejszy�u�ycie energii
wykorzystywanej przez system klimatyzacji. <br />Zu�ycie energii elektrycznej na wentylacj�i
nocne sch�adzanie budynku pozwalaj� ograniczy�okna wyposa�one w sterowane
elektronicznie, niewidoczne okucia mechatroniczne Sch�co TipTronic, umo�liwiaj�ce
regulowanie mikroklimatu wewn�trz budynku. <br /><br />Wspomnie�nale�y tak�e o
wykorzystaniu przy budowie obiektu wysokiej klasy technik elewacyjnych ? ok�adzin
aluminiowych, zaawansowanych technologii �cian szklonych wielowarstwowych,
zaawansowanych sta�ych technik os�ony przeciws�onecznej oraz zintegrowaniu technik
elewacyjnych os�onowych. Pow�oka budynku biurowego zosta�a wykonana przy u�yciu
aluminiowych system� Sch�co (elementy fasadowe, okna, drzwi oraz �wietliki),
charakteryzuj�cych si�bardzo niskimi wsp�zynnikami przenikania ciep�a dzi�i doskona�ej
izolacyjno�ci cieplnej. W cz�i magazynowo-socjalnej obiektu zosta�y zastosowane
najnowocze�niejsze, wysokoenergooszcz�ne okna z tworzywa sztucznego Sch�co.� <br
/>Powy�sze systemy maj� na celu oszcz�zanie energii i jej generowanie przez co znacz�co
wp�yn� nie tylko na ekonomik�u�ytkowania obiektu, lecz przyczyni� si�tak�e do redukcji
emisji CO2.<br /><br />Centrum logistyczno-biurowe Sch�co International Polska sk�ada
si�z budynku biurowego o powierzchni ok. 1000 m2 oraz hali wysokiego sk�adowania o
powierzchni 5000 m2. Kompleks zbudowany w Siestrzeni przy Trasie Katowickiej ? zaledwie
25 km od centrum Warszawy ? ma na celu optymalizacj�modelu zarz�dzania firm� poprzez
zlokalizowanie rozproszonych dot�d dzia��, siedziby sp�i oraz magazynu w jednym
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miejscu.<br /><br /><strong><br />Sch�co International KG </strong><em>jest �wiatowym
liderem w produkcji kompletnych system� okien, drzwi, fasad, ogrod� zimowych z aluminium,
tworzywa sztucznego i stali, a tak�e system� solarnych. Oferta obejmuje szerok�
palet�system� budowlanych znajduj�cych zastosowanie we wszystkich obszarach pow�oki
budynku - od budownictwa obiektowego po budownictwo jednorodzinne. W dziedzinie
zwi�zanej z oszcz�no�ci� i pozyskiwaniem energii Sch�co oferuje najatrakcyjniejsze
rozwi�zania w zakresie automatyki, bezpiecze�twa i wzornictwa. Sch�co dzia�aj�c globalnie
wsp�racuje z architektami, inwestorami i firmami partnerskimi na ca�ym �wiecie. Firma
zatrudnia 5.000 os� i wsp�racuje z 12.000 firm partnerskich w ponad 75-u krajach �wiata.
</em><br /><br /><br /><strong>Widok elewacji p�ocno-zachodniej (frontowej)</strong><br
/>Elewacja p�ocno-zachodnia zosta�a wykonana za wyj�tkiem strefy wej�ciowej jako
konstrukcja dwupow�okowa. W pow�oce wewn�rznej znajduj� si�otwierane elementy
okienne Sch�co AWS 75.SI wyposa�one w mechatroniczne okucia Sch�co TipTronic oraz
system ochrony przeciws�onecznej w postaci sterowanych �aluzji zewn�rznych Sch�co
BEB.<br />Fasada dwupow�okowa<br /><br />? Podwy�szona izolacyjno��akustyczna <br
/>? Os�ona �aluzji przeciws�onecznych przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi<br />? Przewietrzanie przez okna i ochrona przeciws�oneczna bez wzgl�u
na pogod�<br />? Efektywna wentylacja przestrzeni mi�zyfasadowej <br />? Wykorzystanie
zewn�rznej pow�oki jako ekranu �wietlnego<br /><strong><br />Okna Sch�co AWS 75.SI
TipTronic</strong><br /><br />? Doskona�a izolacyjno��cieplna <br />? Funkcjonalno��i
design <br />? Komfort obs�ugi<br /><br /><strong>�aluzje przeciws�oneczne Sch�co
BEB</strong><br /><br />? Ochrona przeciws�oneczna <br />? Sterowanie zacienieniem <br
/>? Komfort i design<br /><br /><strong><br />Widok elewacji p�ocno-wschodniej</strong><br
/>Elewacja p�ocno-wschodnia (wjazdowa) w cz�i biurowej zosta�a wyposa�ona w system
sta�ych du�ych �aluzji� przeciws�onecznych Sch�co ALB oraz okna Sch�co AWS 75.SI.
Na dachu budynku magazynowego zlokalizowane zosta�y kolektory s�oneczne Sch�co linii
Premium (Sch�coSol). W cz�i magazynowej od strony po�udniowo-wschodniej zastosowano
okna z PVC systemu Sch�co Corona CT 70.<br />�aluzje przeciws�oneczne Sch�co
ALB<br />? Doskona�y design <br />? Ochrona przeciws�oneczna<br /><br />Okna Sch�co
AWS 75.SI TipTronic (ukryte okucie mechatroniczne)<br />? Doskona�a izolacyjno��cieplna
<br />? Funkcjonalno��i design <br />? Komfort obs�ugi<br /><br />Okna Sch�co AWS
75.SI AvanTec (ukryte okucie mechaniczne)<br />? Doskona�a izolacyjno��cieplna <br />?
Funkcjonalno��i design <br />? Wygoda obs�ugi<br />Kolektory s�oneczne Sch�coSol <br
/>? Efektywne generowanie energii cieplnej <br />? Produkcja ciep�ej wody u�ytkowej <br />?
Komfort i design <br />Okna Sch�co Corona CT 70�������� �<br />Bardzo dobra
izolacyjno��cieplna<br />Wyj�tkowy design<br />Komfort u�ytkowania<br /><br /><br
/><strong>Widok elewacji po�udniowo-zachodniej</strong><br />W cz�i
po�udniowo-zachodniej elewacja zosta�a wykonana�jako fasada�dwupow�okowa z
wpi�ymi modu�ami fotowotaicznymi Sch�co oraz�oknami Sch�co AWS 75.SI wbudowanymi jako druga�pow�oka fasady.��Okna wyposa�ono w system
�aluzji�przeciws�onecznych�Sch�co BEB oraz okucia�mechatroniczne Sch�co TipTronic.
<br /><br />Fasada dwupow�okowa<br />? Podwy�szona izolacyjno�� akustyczna <br />?
Os�ona �aluzji przeciws�onecznych przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi<br />? Przewietrzanie przez okna i ochrona przeciws�oneczna bez wzgl�u
na pogod�<br />? Efektywna wentylacja przestrzeni mi�zyfasadowej <br />? Zintegrowanie z
modu�ami fotowoltaicznymi PV<br /><br />Modu�y fotowoltaiczne Sch�co PV<br />?
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Efektywne generowanie energii elektrycznej <br />? Funkcjonalno��i design <br /><br />Okna
Sch�co AWS 75.SI TipTronic<br />? Doskona�a izolacyjno�� cieplna <br />?
Funkcjonalno��i design <br />? Komfort obs�ugi<br /><br />�aluzje przeciws�oneczne
Sch�co BEB<br />? Ochrona przeciws�oneczna <br />? Sterowanie zacienieniem <br />?
Komfort i design<br /><br /><strong><br />Widok strefy wej�cia</strong><br />Cz�
wej�ciow� zabudowano�fasad� Sch�co FW50+.HI z drzwiami Sch�co ADS 75 HD.HI i
wychodz�cym przez ni� modu�em w ok�adzinie w kolorze naturalnego drewna, w kt�ym
znajduj� si�kna Sch�co AWS 75.SI z okuciem Sch�co TipTronic wyposa�one w sterowane
�aluzje przeciws�oneczne Sch�co BEB.<br />Fasada Sch�co FW 50+.HI<br />? Doskona�a
izolacyjno��cieplna <br />? Funkcjonalno��i design <br /><br />Drzwi Sch�co ADS 75
HD.HI<br />? Doskona�a izolacyjno��cieplna<br />? Trwa�o�� przy bado du�ych
gabarytach <br />? Funkcjonalno��i design <br /><br />Okna Sch�co AWS 75.SI
TipTronic<br />? Doskona�a izolacyjno��cieplna <br />? Funkcjonalno��i design <br />?
Komfort obs�ugi<br /><br />�aluzje przeciws�oneczne Sch�co BEB<br />? Ochrona
przeciws�oneczna <br />? Sterowanie zacienieniem <br />? Komfort i design<br /><br /><br
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