το επόμενό σου σπίτι...

προκατασκευασμένη κατοικία

πρωτοπορία στην κατασκευή σύγχρονων κατοικιών
Η εταιρία Κοφινάς εδώ και 40 χρόνια πρωτοπορεί στον κλάδο της δημιουργίας προκατασκευασμένων κατοικιών. Η χρήση Σουηδικής και Φινλανδικής ξυλείας ως κύριο δομικό υλικό καθιστά τις κατοικίες πλήρως οικολογικές και θερμομονωτικές. Η εταιρεία καινοτομεί τεχνολογικά
εισάγοντας συνεχώς νέα δομικά στοιχεία στην κατασκευή, που αναγνωρίζονται από τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες και ‘’πιστοποιούνται’’ από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

σχεδιάζουμε μαζί το σπίτι σας
Σχεδιάζουμε το σπίτι σας, από μηδενική βάση, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες. Μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αξιοποιώντας την εμπειρία και τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Δημιουργούμε άνετους και λειτουργικούς
χώρους σύγχρονους αρχιτεκτονικά, με την βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων τετραγωνικών.

επιστημονική ομάδα σχεδιασμού
Στην εταιρία μας έχουμε δημιουργήσει ένα επιτελείο έμπειρων αρχιτεκτόνων και μηχανικών οι οποίοι αναλαμβάνουν τη μελέτη, το σχεδιασμό
αλλά και την υλοποίηση του έργου έως ότου ολοκληρωθεί και παραδοθεί το “δικό σας” σπίτι.
Τα στάδια υλοποίησης μιας κατοικίας είναι:

Προμελέτη
Μελέτη & Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Έκδοση αδειών
Επιλογή εξοπλισμού κατοικίας
Παραγωγή στο εργοστάσιο
Κατασκευή κατοικίας
Παράδοση ολοκληρωμένης κατοικίας

Κάθε υλικό συνοδεύεται από εγγύηση και πιστοποιητικό τόπου προέλευσης.
Με την παράδοση κάθε ολοκληρωμένης κατοικίας, παραδίδεται πλήρης φάκελος με όλα τα πιστοποιητικά και τις εγγυήσεις της κατασκευής.

οικολογικός σχεδιασμός

φυσικός αερισμός

εξοικονόμηση ενέργειας

φυσικός φωτισμός

βιοκλιματική οικολογική κατοικία
Επιλέγουμε οικολογικά υλικά, και σχεδιάζουμε βιοκλιματικά. Ο βιοκλιματικός τρόπος σχεδιασμού κάθε κατοικίας (ανοίγματα, συστήματα
σκίασης, προσανατολισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός) δημιουργεί τις απαραίτητες εσωκλιματικές συνθήκες προκειμένου να εξοικονομείται
ενέργεια για τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό.
Εξασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα των μονωτικών υλικών τα οποία είναι άφλεκτα, εμποδίζουν την υγρασία ενώ παράλληλα επιτρέπουν στον
τοίχο να αναπνέει

αερισμός με
ανάκτηση θερμότητας

θερμομόνωση

σχεδιασμός
χωρίς θερμογέφυρες

παθητικό κτίριο
Το Παθητικό Κτίριο είναι ένα πρότυπο κτιρίου το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό
προς το περιβάλλον. Το Παθητικό Κτίριο είναι μια σχεδιαστική φιλοσοφία που η εταιρία Κοφινάς έχει υιοθετήσει στον τρόπο σχεδιασμού για τα
σπίτια που κατασκευάζει. Ως επίσημο μέλος του Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε πιστοποιημένες κατασκευές
παθητικού σχεδιασμού, προσφέροντάς σας όλα τα οφέλη σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υλικών και της κατασκευής της εταιρίας
Τα Παθητικά Κτίρια διατηρούν όλο το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη θερμοκρασία με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Ένα Παθητικό Κτίριο
χρησιμοποιεί έως και 90% λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη από τα συμβατικά κτίρια με αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, και έτσι το Παθητικό Κτίριο να αποτελεί μια πραγματικά αειφόρο επιλογή σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές.

κουφώματα παθητικού κτηρίου

αεροστεγανότητα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ

τεχνολογία κατασκευής
Η ξυλεία της τοιχοποιίας είναι Σουηδική που σημαίνει: πολύ συμπαγής με μεγάλη αντίσταση στην υγρασία και πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Η ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση και απεντόμωση με φυσικό τρόπο και δεν περιέχει χημικά φορτία.
Τα εργοστασιακά τμήματα της τοιχοποιίας μεταφέρονται έτοιμα στο οικόπεδο όπου πακτώνονται στην τσιμεντένια πλατφόρμα. Η συναρμολόγηση γίνεται «τοίχο-τοίχο» σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Τα έτοιμα τμήματα της τοιχοποιίας λειτουργούν ως φέροντες οργανισμοί, τα οποία “υπακούν” σε οποιαδήποτε ταλάντωση. Έτσι εξασφαλίζεται
η υψηλή αντισεισμικότητα και πάνω από όλα η στιβαρότητα και η αντοχή της κατασκευής.

H τελευταία γενιά της τοιχοποιίας και της φυσικά αεριζόμενης στέγης Κοφινάς
αποτελεί την κορυφαία επιλογή
στην ενεργειακή παθητική δόμηση και επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας 75%-80% σε σχέση με τη συμβατική τοιχοποιία.

Το μοναδικό σύστημα δόμησης της εταιρείας Κοφινάς δοκιμάστηκε σε σεισμικό προσομοιωτή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ) και υπερκάλυψε του Ευρωκώδικα και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. Το σπίτι-δοκίμιο έμεινε ανέπαφο ακόμη
και σε συνθήκες σεισμού που δεν έχουν υπάρξει στη φύση.

εξοπλισμός κατοικιών
Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρίες υλικών και εξοπλισμού ώστε να διασφαλίσουμε την βέλτιστη ποιότητα κατασκευής και
αισθητικής αρμονίας σε κάθε κατοικία. Παραδίδουμε το σπίτι σας με το “κλειδί στο χέρι” δίνοντάς σας τη δυνατότητα επιλογής του εξοπλισμού όπως έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, πατώματα, κεραμίδια, τζάκια και μπάνια. Η επιλογή ποιότητας και υλικών είναι
στη δική σας ευχέρεια.
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