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Ellenállás és tartósság 

Iglu Domo 2030 lehetséges alkalmazásai 

 Víkendház, vendégház, szauna úszómedencével, fészer, 
télikert, szállodák, üdülőhely, kemping, turisztikai központ, 
meglévő rekreációs épületek korszerűsítése, panziók, kis 
büfék stb… 

Magas energía  megtakarítás a ház főszerkezetében használt 
anyag alapja által biztosított szigetelés miatt. 

Szerkezet szempontjából a legstabilabb forma a kupola.

JELLEMZŐI



Nagy energia megtakarítás a ház főszerkezetében felhasznált 
anyag alapja által biztosított szigetelés miatt. 

* Szerkezete szempontjából a legstabilabb forma. 
Szerkezete egyszerű és stabil kupola alakú, az IGLU DOMO 2030 
rendkívül könnyű, anyagunk tulajdonsága, hogy nem változik félig 
tartós, kivéve, ha kedvezőtlen körülmények befolyásolják. 
Hosszú ideig fennmarad, ami ideálissá teszi majdnem minden 
típusu katasztrófa esetén. 

* Testreszabott modellek. 
A különféle projektek különböző átmérőjűek lehetnek, és a 
modulok összekapcsolásával megkönnyítik azok kibővítését. 
 Ez a tökéletes módja annak, hogy energiahatékony otthonokat 
építsenek, vonzó kialakítása mellett.

ELLENÁLLÁS ÉS TARTÓSSÁG



• Robusztus és biztonságos stabil falak 

Az IGLU DOMO 2030 ház előnyei: 
 • Környezetbarát  
• Optimális energiahatékonyság, amely hozzájárul a természeti 
erőforrások megőrzéséhez. 
 • Javítja a belső mikroklimát: csökkenti a légszivárgásokat és a por 
felhalmozódását.  
• Az anyag élettartama több mint 50 év. 
•  • Nem bomlik és semmisül meg.  
• Megakadályozza a penész és gomba megjelenését a felületén.  
• Rágcsálók, madarak és rovarok nem érdekli.  

• Külső falak. Maximális szigetelés 
A falakat nagy sűrűségű habosított polisztirol panelekkel gyártjuk 
cégünk számára. 
A falak vastagsága 175 mm, ebből 160 mm habosított nagy sűrűségű 
polisztirolból és 15 mm vastagságban tömítőanyag, vízszigetelés és 
gyanták rétegeiben.



• ELEKTROMOS SZERELÉS  

Az elektromos áramot az alacsony feszültségű villamosenergia-
szabályozással (842/2002 Spanyo rendelet), az összes helyiségbe be van 
építve az Iglu Domo2030-ban, elektromos aljzatokkal és a világítást, LED-
lámpákkal van megoldva. 

Alapvető villamosítási foknak tekintik, amelynek várható teljesítménye P≥ 
5750 W. 

Az általános parancs- és védelmi panel a következőkből áll: 
Általános megszakító 40ª 30mA. Ez a kapcsoló független a teljesítmény-
szabályozó kapcsolótól (ICP), és nem helyettesíthető. 
40–30 mA-es differenciálkapcsoló, amely garantálja az összes áramkör 
közvetett érintkezéseivel szembeni védelmet. 
Három alapvető független áramkört jelölünk az alábbiakban, és 
mindegyiket egy omnipoláris megszakító védi, manuálisan működtetve. 
C1 - 10 A megszakító, amelyet a világítási pontok táplálására terveztek. 
C2 - 16 A megszakító, hálózati aljzatokhoz és hűtőszekrényekhez. 
C3 - 16 Árammegszakító, konyhában és fürdőszobában található fali 
aljzatokhoz. 

Az összes belső áramkört független vonalak képezik 
A kábel típusa ES07Z1-K (AS)  
A központhoz történő csatlakoztatást egy pólusú rézkábel segítségével 
hajtják végre, névleges feszültség 0,6 / 1kv, nem tűz terjedő, 
füstkibocsátással és csökkentett átlátszatlansággal a 2. szakaszban. X 
6 + 6TT 
* Kültéri világítás külső fali lámpával, IP 65.



Az Ecovent Verso új lehetőségeket nyit meg a háza helyiségeinek 
gazdaságos szellőzéséhez. 
Különösen akkor hasznos, ha a kompakt méretei miatt korlátozott hely 
áll rendelkezésre, föleg ha új építésnél vagy felújításnál családi 
házakhoz vagy apartmanházakhoz használják. 

Kompakt méretek a külső falak beépítéséhez, minimális helyet foglalva 
el. 

Az EK gazdaságos ventilátorai a maximális energiahatékonyságért. 
lettek kitalálva 

A hővisszanyerés hatékonysága akár 88% (a legújabb Dibt-teszt eljárás 
szerint) is lehet. 

Kényelmes vezérlés, csatlakoztatható légszívó rendszerekhez a 
kombinált szellőzés érdekében. 
  
Egyszerű üzembe helyezés, vezérlő számítógéphez vagy laptophoz 
történő csatlakoztatásával.

* Légkondicionáló, szellőzés, szűrés és 
levegőcsere alapján.

 Ecovent Verso

A házak teljes önellátósági lehetőségei

Kis mérete ellenére porlasztott 
vízcseppei nagy teljesítményűek.  
Háromszor gyorsabban 
mozognak, mint egy normál 
zuhanycsepp, így biztosítva, hogy 
hatékonyan öblítsék le a sampont 
a legvastagabb hajról is. 

Takarítson meg vizet és pénzt: 
A Nebia zuhanyzókkal 45-65% 
vizet takaríthat meg a szokásos 
zuhanyokhoz képest, új modellt 
állít fel az otthon 
víztakarékosságához és a 
vízszámla csökkentéséhez. 

 A H Micro ™ technológia több 
millió mikro-vízcseppé változtatja 
a vizet, így kevesebb víz éri magát 
de sokkal hatékonnyabban. 
 Nem összehasonlitható az eddigi 
tapasztalatokkal mivel ez a tipusú 
zuhany  egy igazi gőzfürdő és egy 
hagyományos zuhanyzó keveréke.

NEBIA ZUHANYZÓ



A kisméretű bioemésztők egyszerű és hazai módon átalakítják az 
otthon előállított organikus maradványokat: 

-Biogáz: éghető gáz (65% metán, 35% szén-dioxid). Ez a megújuló 
energiaforrás felhasználható főzéshez, melegvíz-kazánhoz vagy 
generátorokhoz ,villamos energia előállításához, többek között 
felhasználásra. 

-Organikus műtrágya: az emésztőben lévő mikroorganizmusok a 
szerves hulladékokat olyan anyaggá alakítják, amelyet a növények 
könnyen felszívhatnak. A talajban alkalmazott szerves műtrágyák 
növelik a talaj termékenységét, és ezáltal javítják az 
élelmiszertermelés hozamát.



A kompakt szennyvíztartály DEPURPACK szűrővel háztartási vagy 
háztartási szennyvíz kezelésére szolgál. Az alkalmazott eljárás 
teljesen természetes / biológiai, a berendezéshez nincs szükség 
semmilyen típusú mechanikus elemre, hogy elvégezze a 
szennyvízben lévő szerves anyag lebontásának és tisztításának 
funkcióját.

A rendszer három megkülönböztetett szakaszból áll: 
dekantálás, emésztés és tisztítás a tisztított víz ürítése előtti 
beépített biológiai szűrőnek köszönhetően. Polietilén 
modellek esetén a szűrő egy anaerob merülő ágyon 
működik, PRFV berendezéseknél aerob szűrőt vagy merülő 
ágyat választhat a tisztított víz kimenetének helyzetétől 
függően.

*SZENNYVÍZ RENDSZER  
SZŰRÖVEL



•Vízszerelés 
  
A vezérlőpulthoz történő csatlakoztatást egy egypólusú rézkábel segítségével 
történik, 0,6 / 1kv névleges feszültséggel, nem tüzterjesztő, és csökkentett 
füstkibocsátás, átlátszatlansággal a 2. X 6 + 6TT szakaszban. 

A vízvezeték egy dupla meleg- és hidegvíz-körből áll, amelyet egy 15 mm-es 
külső átmérőjű polibutilén csőhöz, PB-rendszerhez csatlakoztatnak és 
rögzítenek. A föcsap tartalmaz egy általános elzárócsapot és egy csapot a 
csövek ürítéséhez. 

A telepítés végén mechanikai ellenállási és tömítési tesztet hajtanak végre. A 
legnagyobb várható üzemi nyomás 10 bar, tesztnyomás 3,0 Kg / cm2. 

A csatornákat 32 mm-es PVC csővel készítik. minden szakasza szifonozva és 
előkészítve a szennyvíz végleges összekapcsolására, miután a telekre 
telepítették. A WC-készülék lefolyója 90 mm. 



LEGFÖBB ALAPANYAGOK



Mi a GAINA hőszigetelés? 
A GAINA egy folyékony kerámia szigetelés vagy bevonat, amely visszaverI az infravörös sugarakat, és 
kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint például hőszigetelés, vízszigetelés, kondenzációgátló és 
tűzállóság. 
Olyan egyszerűen alkalmazható, mintha egyszerü festék lenne és ökológikus. -GAINA 30-50% -kal 
csökkenti a fűtési és légkondicionáló költségeket.

GAINA Jellemzők: 

· Kiváló hőszigetelés (hideg és hő esetén), visszatükrözi az infravörös sugarakat. 
· Magas vízszigetelés és kompenzációgátló képesség. 
· Tűzálló, nem terjed a tűz, felhordva és megszáradva tűzálló. 
· Nagyon tapad bármilyen típusú felületen, rugalmas, nem repedt és ütésálló. 
· Olyan tulajdonságok, mint a hangszigetelés (6-10 dB-re csökkent). 
· Fotokatalitikus képessége miatt kiküszöböli a baktériumokat, gombákat, penészgombákat és szagokat.  
· Felgyorsítja az egészségre nézve negatív ionok képződését. 
· Felgyorsítja a fotokatalízis jótékony hatásait. 
· Tulajdonságai több mint 15-20 évig fennmaradnak a szabadban és még sok más bent.

KÜLSŐ, BELSÖ TÜZÁLLO BEVONAT



VAKOLAT ERÖSÍTÖ HÁLŐHOMLOKZATI HABARCS



Felhasznált festék: GAINA, höszigetelő 
folyékony kerámia.

(műgyanta)

Ragasztó 60 mp-es





Paloma  
Toledo







EPS IGD 2030 - JELLEMZŐK.

• A habosított polisztirol gyártási sűrűsége: 

• A polisztirol kibővítése az emblémákban blokkokban és 
következő szövetekhez változik: 10, 15, 20, 25, 30 40 kg / m2. 

• Az EPS látszólagos átlagos sűrűsége kidolgozza a névleges 
értékét. 

• Minden valós értékű különféle készlet, amely 10% -ot tesz fel, 
átlagos valósításakor. 

• A jelenlegi szabályozás szerint az az EPS fejlesztési ideje 
szerint egy dekada vágás sűrűsége 9, 13,5, 18 és 22,5-es 
egységek különféle sorrendje. kg / m3, megfelelő modon 
(legfeljebb 10% alacsonyabb szintű névleges értékeknél). 

• Szükség van egy UNE tanúsítványra, amely 10 kg / m3 
vastagságú alapfelszerelést biztosít, és a hőkezelés az 
automatikus kiürülési kapacitással elérhető.



• Épületelemek hőszigetelése (az épület burkolatának külső és belső része).  
• Szigetelés az épületek emeletei között EPS táblákkal betonnal és födémekkel töltve.  
• Az ütközési zajok hangszigetelése az orszakok közötti szerkezetekben.  
• A közlekedés, a vasúti, a városi és a hozzá kapcsolódó rezgések abszorpciója. Számos előre 

gyártott panel lakóépületekben és hűtőiparban történő felhasználásra.  
• A formadarabok az alak kialakításához és az öntőformák vagy a zsaluzatok funkciójának 

kiegészítéséhez.  
• Anyagkészlet az olyan szerkezetek megkönnyítésére, mint például: bobillák, elvesztett 

zsaluzatok és mások. 
•  Dekoratív elemek kialakításához.

ALAPANYAGOK



• EPS tulajdonságok: 

• Kiváló hőszigetelés. 
• Semleges, ártalmatlan, tartós és 

környezetbarát anyag. 
• Újrahasznosítható termék - nem 

termel klorofluor-szénhidrogént - nem 
károsítja az ózonréteget. 

• Mérete stabil. 
• Gyakorlatilag vízálló 
• Higiénikus 
• Ellenálló az öregedéssel 
• Sokoldalú és működőképes. 
• Könnyű, könnyen méretezhető, 

kezelhető, szállítható és elhelyezhető. 
• Fűrészelhető, vágható, fúrható, 

szálcsiszolható, csiszolható, 
elasztikus, hajtható, szegezhető és 
csavarozható. 

• Tapad nedvszívó és nem nedvszívó 
felületekre, például fa, fém, beton, 
falazat és különféle anyagokra is. 

• Vízbázisú ragasztóval rögzítve, 
mérgező oldószerek nélkül, 
hozzájárul a környezetbarát 
felhasználáshoz.



• Környezetbarát 
• Optimizálja az 

energiahatékonyságot, 
hozzájárulva a természeti 
erőforrások megőrzéséhez. 

• Javítja a belső mikroklimát: 
csökkenti a légszivárgásokat és a 
por felhalmozódását. 

• Az anyag élete meghaladja az 50 
évet. 

• Nem bomlik és nem pusztul el. 
Megakadályozza a penész és 
gomba megjelenését a felületén. 

• Rágcsálókat, madarakat és 
rovarokat nem érdekli.

ELŐNYÖK

IGLU DOMO 2030





A szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentésével az  
IGLU DOMO 2030 környezetbarátnak bizonyul.



Gyors telepítés, 14 nap alatt 4 emberrel. Van energiahatékonysági panelkészletünk és egy "ivóvíz" 
generátorrendszer, az IGLU DOMO házak nem függnek a rendelkezésre álló külső forrásoktól.

Produção de água  
e painéis solares. Gyors és telepítési tervezés.

IGLU DOMO 2030 -FENNTARTHATÓSÁG 





Az egyedi tervezés által a lehetőségek korlátlanok ...







Szükséges anyagok az elemekböl 
készült ház építéséhez: 

Területtöl  függöen a  ház movil vagy szilárd 
alapra van helyezve. 

• Nyïlászárok (Ajtók és ablakok) 
• Műgyanta (MC-Dur 1177  WV-A) 
• Vakolat erösítő hálo 
• Külső és belsö vakolat 
• Sarok védö sín (beltéri és kültéri) 
• 60 mp ragasztóhab (Quilosa) 
• Villany és víz szerelés 
• Külsö és belsö  kerámia festék (Gaina) 
• Csempe vagy parketta 

Ez egy bázikus információ , megrendelés 
esetén  részletes tájékoztatást adunk. 
• .

32 M2-ES MODELL HÁZ 

*Movil házak esetén ajánlott a fotókon ilusztrált szerkezet



KIÁLLÍTÁSI HÁZ



KAPCSOLAT



Ez az IGLU DOMO 2030 csapatának és a velünk 
együttműködő építész Hugo Grisetti barátunknak 

köszönhetően lehetséges. 

A legújabb technológiát kínáljuk a 2030-as napirendnek való 
megfeleléshez, hozzájárulva a fenntarthatósághoz és a 
további előnyök lehetöségével kínáljuk, mint például: 

automatikus zárásszerkezetek, írisz leolvasó nyílással, LED-
lámpákkal, zuhanyzó a legújabb víztakarékos technológiával, 
automatikus csapokkal , és a SUNSPHERE, amely az egész 
létesítményhez elegendő energiát biztosít nappal és éjszaka 

egyaránt.

KÖSZÖNET MINDEN  
EGYÜTTMŰKÖDŐNKNEK


