PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE DLA INWESTORÓW
INDYWIDUALNYCH

MODUŁ 1

ZASADY WYBORU DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Zdobędziesz umiejętność wyszukiwania właściwych działek budowlanych,
które będą miały znacznie większą wartość dla Ciebie i Twojej inwestycji,
choć fizycznie z braku świadomości, nikt ich drożej nie wycenia.

MODUŁ 2

WPŁYW UŁOŻENIA BUDYNKU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ NA
KOSZTY BUDOWY I PÓŹNIEJSZE KOSZTY EKSPLOATACJI
Przekażę Ci informacje na temat najbardziej optymalnych rozwiązań i możliwych pierwszych
ogromnych oszczędności. Dowiesz się co zrobić, aby były dostępne na zawsze.

MODUŁ 3

OPTYMALIZACJA ILOŚCI I WIELKOŚCI OKIEN W BUDYNKU.
Nauczę Cię jak umiejętnie wykorzystywać darmową energię i ograniczać straty
w różnych porach roku od pierwszego dnia funkcjonowania Twojego budynku.

MODUŁ 4

ZASADY REALIZACJI ORAZ KORZYŚCI ZDROWEGO
I TANIEGO W UŻYTKOWANIU BUDOWNICTWA, POTENCJAŁ
WZROSTU WARTOŚCI TAKICH NIERUCHOMOŚCI.
Dowiesz się o prostych rozwiązaniach, które uczynią Twój budynek zdrowy,
komfortowy na wszystkie pory roku, tani w eksploatacji, trwały czyli nie wymagający
kosztownych napraw i modernizacji. Uzyskasz wskazówki, które cechy Twojej
inwestycji sprawią, że jego wartość wzrośnie, musisz być ich tylko świadomy.

MODUŁ 5

KONSTRUKCJE ŚCIAN ORAZ MATERIAŁY IZOLACYJNE WŁAŚCIWE
DLA BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH I PASYWNYCH.
Nauczę Cię czym kierować się przy wyborze materiałów do realizacji budynku Twoich
marzeń. Dowiesz się jakie rozwiązania pozwolą lepiej regulować temperaturę wewnątrz
budynku bez względu na porę roku i zmniejszyć nakłady na ogrzewanie i chłodzenie.

MODUŁ 6

SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA BUDYNKU.
Uzyskasz argumenty i przykłady dlaczego opłacalne jest wyłącznie budowanie w sposób
szczelny powietrznie. Poznasz zasady szczelnego powietrznie budynku, materiały dzięki
którym ją osiągniesz i sposoby weryfikacji. Zobaczysz jak kosztowne szkody budowlane
powoduje brak szczelności powietrznej i jaki ma to wpływ na zdrowie Twojej rodziny.

MODUŁ 7

BUDYNEK BEZ MOSTKÓW CIEPLNYCH.
Pokażę Ci rozwiązania, których zastosowanie zlikwiduje lub w znaczący sposób zmniejszy
mostki cieplne. Mostki cieplne to także wrogowie Twojej inwestycji, powodują m.in.
szkody budowlane (skracając trwałość budynku i wymuszając kosztowne naprawy
i modernizacje). Są odpowiedzialne także za wysokie koszty eksploatacji, syndrom
chorego budynku a tym samym mają wpływ na Wasze zdrowie oraz komfort.

MODUŁ 8

WENTYLACJA W BUDYNKU.
Dowiesz się w jaki sposób zrealizować skuteczną wentylację w Twoim domu, która
zagwarantuje Ci komfort jakości powietrza bez smogu i pozwoli na oszczędności
w ogrzewaniu i chłodzeniu. Dowiesz się kiedy inwestycja w wentylację mechaniczną
z odzyskiem ciepła ma sens i jakimi zasadami należy się kierować podczas jej wyboru.

MODUŁ 9

WYBÓR SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I GRZEWCZO – CHŁODZĄCYCH.
Nauczę Cię czym kierować się przy wyborze właściwego systemu. To bardzo często znaczny
koszt Twojej inwestycji, a źle dobrany naraża Cię na brak komfortu i znaczne straty nie
tylko na etapie nietrafionego zakupu, ale przede wszystkim podczas użytkowania.

M O D U Ł 10

WYBÓR OKIEN I DRZWI ORAZ ZASADY ICH MONTAŻU
ZGODNIE Z OBECNYM STANEM WIEDZY.
Odpowiedni dobór drzwi zewnętrznych i okien oraz ich właściwy montaż, ma ogromny wpływ na koszty
eksploatacji Twojego budynku. Poznasz zasady i materiały umożliwiające odpowiedni ich montaż.

M O D U Ł 11

PRZEBIEG PRAC BUDOWLANYCH BUDYNKU
PASYWNEGO I NISKOENERGETYCZNEGO.
Na każdym etapie realizacji Twojej inwestycji czają się kosztowne błędy i pułapki.
Musisz poznać podstawy prawidłowego przebiegu prac budowlanych, aby świadomie
sprawować kontrolę nad ich przebiegiem, a przede wszystkim podejmować słuszne
decyzje. Ta wiedza pozwoli Ci zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych.

M O D U Ł 12

ZASADY WYBORU WŁAŚCIWEJ EKIPY WYKONAWCZEJ.
Dowiesz się w jaki sposób skutecznie rekrutować firmę budowlaną, która wybuduje
Twój obiekt. Nauczę Cię jak przeprowadzać rozmowę i co zawrzeć w umowie, aby
ochronić się przed stratami. Tylko dzięki doświadczonym wykonawcom, możesz
osiągnąć sukces czyli zrealizować zdrowy, komfortowy i tani w eksploatacji dom.

M O D U Ł 13

PRZYKŁADY BUDYNKÓW ZDROWYCH,
KOMFORTOWYCH I TANICH W EKSPLOATACJI.
Budynki w najwyższych standardach istnieją już od 25 lat. Pokażę Ci obiekty, których koszt
ogrzewania wynosi rocznie jedynie 3 zł/m2, co stanowi 90% energii potrzebnej do ogrzania
tzw. tradycyjnych budynków w Polsce. Sam zdecydujesz jaki będzie Twój dom.

