E KO SR EBR N A H IŠ A
NA POTI K ENERGIJSKI NEODVISNOSTI
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EKO SREBRNA HIŠA
PASIVNI VEČSTANOVANJSKI DOM,
KI ŽIVI Z MESTOM IN
OHRANJA NARAVO

Beseda vlagatelja
Podjetje Akropola se je odzvalo na neizogibno
potrebo po spremembi energijske učinkovitosti
objektov. S skrbnim načrtovanjem je nastal
ekološki projekt Eko srebrna hiša. Z mnogo
inovativnega in tehničnega napora smo prišli do
rezultata, ki je zdaj pred vami. Iz srca si želimo, da
bi se tudi drugi pridružili našim prizadevanjem ter
tako omogočili bolj zdravo, humano in ne nazadnje
gospodarnejše bivanje v okolju, v katerem živimo.

Lokacija
Lokacija Eko srebrne hiše

Postaja za izposojo mestnih koles

POT

Pošta

Rekreacijska površina

Pošta

Športni park Stožice

Pot do najbližje šole, 350m

Hipodrom Stožice

OŠ Milana Šušteršiča

LPP Smelt

OŠ Franceta Bevka

LPP AMZS

Pot do najbližjega vrtca, 250m

WTC nakupovalna galerija

Vrtec Ciciban - Enota Čebelica

Nakupovalni center Stožice

Vrtec Ciciban - Enota Lenka

Pot do obvoznice, 366m

Vrtec Ciciban - Enota Mehurčki

Munchen

jska c

.

Wien

Duna

Objekt odlikuje odlična lokacija, od severne
obvoznice je oddaljen le 300 m, od središča
mesta pa 2 km. Neposredno je povezan z Dunajsko
cesto. Leži v osrčju stanovanjskega območja,
v bližini poslovnega centra WTC, v bližini
šolskih, trgovskih in rekreacijskih površin (Pot
ob žici ter stadion Stožice) ter kolesarskih poti,
ki neprekinjeno peljejo vse do središča mesta.
Največ 300 metrov od objekta so oddaljeni tudi
osnovna šola, glasbena šola ter dva vrtca. Na poti
do tja ni potrebno prečkati glavnih prometnic.
Mogoč bo tudi najem in uporaba električnih vozil.

Ljubljana

Trieste

Zagreb

Idejna zasnova
Idejna
zasnova
in
oblikovanje
objekta sta prilagojena prihodnji
Dunajski aveniji, ki je predvidena v
urbanističnih načrtih in se tudi že izvaja
v sklopu prihodnjega razvoja Ljubljane.
V pritličju in mezaninu ob Dunajski cesti
so predvideni lokali z vhodi iz arkadno
oblikovanega javnega hodnika. Presežek
pri oblikovanju in izbiri materialov se kaže
tudi v fasadnem ovoju ob Dunajski cesti.

PROSTORNA TERASA EKO SREBRNE HIŠE S POGLEDOM NA LJUBJANSKI GRAD

SPECIFIKACIJE
OBJEKTA

Površina zemljišča:
3.717 m2 Število stanovanjskih enot:
128
Zazidana površina:
1.568 m2
Neto tlorisna površina:
23.456 m2 Število parkirnih mest v kleteh: 279
Neto stanovanjska površina: 9.993 m2 Zelena streha:
750 m
Obnovljivi viri:
sončna elektrarna
zbiralnik deževnice

Skupno število etaž:
podzemne etaže:
nadzemne etaže:
poslovni prostori
shrambe
stanovanja
stanovanja z ložami
stanovanja z terasami in ložami

Eko srebrna hiša je vertikalno razdeljena na štiri namenske rabe:
- kletne garažne prostore
- poslovne prostore in shrambe v pritličju in mezaninu
- stanovanja v devetih nadstropjih
- večja dvonadstropna stanovanja v najvišjih dveh nadstropjih

17
4 kleti
13
pritličje
mezanin
1. - 11.N
1. - 4.N
5. - 11.N

TLORISI STANOVANJ

Izbirate lahko med več kot dvajsetimi različnimi tlorisi
GARSONJERA

DVOSOBNO

TROSOBNO

ŠTIRISOBNO

PETSOBNO

DVOETAŽNO

DOM, KI VAS RAZVAJA
Z INOVACIJAMI
INTELIGENTNI KONTROLNI CENTER
PASIVNI OVOJ
z visoko izolativnimi ekološkimi materiali, topel dom z v vsakem stanovanju zagotavlja avtomatsko
krmiljenje naprav in sistemov, omogoča enostavno
minimalno rabo energije za ogrevanje.
upravljanje in ekonomično rabo energije ob
najvišjem nivoju udobja. Upravljanje s pametnimi
NARAVNI MATERIALI,
mobilnimi napravami.
ki jih je praviloma mogoče reciklirati.
ZMANJŠANJE HRUPA NA MINIMUM
z visoko izolativnim ovojem in troslojnimi okni, ki so zaradi
aktivnega prezračevanja lahko ves čas zaprta. S tem smo
dosegli 24-urno prezračevanje vseh prostorov s svežim
zrakom ter znižali nivo hrupa na minimum.

CENTRALNI NADZORNI SISTEM (CNS)
skrbi za upravljanje in nadzor skupnih sistemov
v objektu, kot so: varovanje, video nadzor, nadzor
skupnih stroškov in javljanje napak v sistemih.

BIOMETRIČNO SENZORSKO ODPIRANJE VRAT
nudi večjo varnost stanovalcev in nadzor nad
SHRANJEVALNIKI VODE
na strehi objekta, za zbiranje deževnice, ki se uporablja za vstopom obiskovalcev
izplakovanje stranišč.
ZDRAVO BIVANJE, UGODJE IN VRHUNSKO UDOBJE
v Eko srebrni hiši
zagotavljajo optimalna
POLNILNA MESTA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
v garaži. Za stanovalce bodo za najem na voljo električna osončenost, vgrajeni ekološki materiali ter pametni
sistemi za prezračevanje, hlajenje, razvlaževanje,
vozila za vožnjo po mestu.
senčenje, komuniciranje.
FOTONAPETOSTNA MIKRO ELEKTRARNA
na strehi Eko srebrne hiše, ki ustvarja električno energijo. PRI PROJEKTU FINANČNO SODELUJE TUDI EU,
ki projekt sofinancira kot izjemen ekološki projekt
ter kot usmeritev in vodilo za bodočo tovrstno
ZELENA STREHA
dodatno ohlaja objekt, zajema in filtrira meteorno vodo, ki gradnjo.
se zbira v zalogovnikih.
OBJEKT EKO SREBRNA HIŠA
je grajen po merilih Eko sklada RS za pridobitev
KONTROLIRANO PREZRAČEVANJE
z neprekinjenim dotokom svežega filtriranega zraka z subvencije.
rekuperatorjem in kanalsko klimatsko napravo omogoča
tudi dodatno pohlajevanje zraka.

DOM, KI OHRANJA
NARAVO

odpadni zrak
sončna
elektrarna
zelena streha

zalogovnik deževnice

fasadni ovoj

Fotonapetostna mikroelektrarna na
strehi za proizvodnjo električne energije
in zbiralniki meteorne vode

stanovanjska enota
prezračevanje z
vračanjem odpadne
toplote

svež zrak
Dunajska c.

Najem električnih
vozil v kleti
Eko srebrne hiše

Spodbujamo inovativne rešitve. V partnerstvu
s podjetjem Avant car - vodilnim ponudnikom
mobilnosti - kupcem stanovanj omogočamo
uporabo dveh električnih avtomobilov z
možnostjo polnjenja v garaži Eko srebrne hiše.

Brez hrupa. Brez emisij.

278 parkirnih
mest v štirih
kleteh

Polnilna mesta za
električna vozila

Eko srebrna hiša bo dosegala nove standarde
energijsko učinkovite večstanovanjske zgradbe
s pasivnim standardom. Letna poraba energije
za ogrevanje je zgolj 8kWh/m2 energije za
ogrevanje (vir: EI). V primerjavi s tovrstnimi
objekt bo pasivni pristop ustvaril le približno
tretjino emisij CO2 letno. S tem je Eko srebrna
hiša v zakonsko predpisani energetski izkaznici
uvrščena v vrh energijskega razreda A1.
Na strehi Eko srebrne hiše je postavljena
fotonapetostna mikroelektrarna. V duhu
energijske neodvisnosti bomo tudi energijo za
električna vozila pridobivali iz obnovljivih virov.
Novo mobilnost, ki je enostavna, brez hrupa in
brez emisij, omogočamo s pomočjo naprednega
razvojnega partnerja Avant car, vodilnega
ponudnika mobilnosti na našem trgu. Pri Avant
car-ju bodo v Eko srebrni hiši za potrebe najema
nudili tudi celoten nabor električnih vozil.
V zbiralnikih na strehi se za sanitarne potrebe
zbira padavinska voda.

PAMETNI DOM
Upravljanje krmilnih sistemov preko
zaslona na dotik
Avtomatizirano krmiljenje preko inteligentnega
krmilnega centra (IKC) bo omogočalo optimalno
delovanje naprav, sistemov in vsake posamezne
stanovanjske enote v vseh letnih časih. Lokalna
vremenska postaja bo javljala trenutne podatke
IKC. V avtomatskem načinu bo sistem zagotavljal
optimalne bivalne razmere in gospodarno rabo
energije.
Vsak stanovalec si bo lahko sam določil svoje
nastavitve preko zaslona na dotik. Sistem bo
omogočal nastavitev temperature prostora,
stopnje prezračevanja, nadziranje vklopa
posameznih luči in vtičnic, upravljanje senčil,
zalivanje rastlin na terasah, upravljanje
videofona.
Komunikacija
in
upravljanje
bosta opcijsko mogoča tudi preko daljinskih
upravljalcev.

EKO SREBRNA HIŠA
Pasivna večstanovanjska hiša
Objekt je tlorisno zasnovan v dveh krakih. Sestavljata ga
obcestni in prečni del. Prečni sega v notranjost kareja in
je pravokoten na Robičevo ulico. Tlorisni gabariti kleti so
površine, namenjene parkiranju, servisnim prostorom
in shrambam. Nadzemni del je oblikovno členjen v tri
horizontalne sklope: parterni del, nadstropja in terasne
etaže. Objekt se od vključno petega nadstropja navzgor
terasasto oži. Na vrhu sta dve terasni etaži, ki sta
umaknjeni navznoter in v katerih so nadstandardna dupleks
stanovanja s terasami. V nadzemnih etažah nad pritličjem
in mezaninom je 128 stanovanjskih enot. Stanovanjski del
objekta je razdeljen na tri med seboj ločene dele – vhode.
Vsa stanovanja imajo balkonske lože ali terase. So različnih
tipologij in velikosti, od enosobnih do petsobnih. V nižjih
etažah so manjša stanovanja z gospodarnejšimi tlorisi.
V višjih etažah, ob terasastem robu v notranjosti kareja
pa so razkošnejša stanovanja glede na velikost notranjih
površin in pripadajočih teras. Večina stanovanj v višjih
etažah se lahko pohvali s slikovitimi razgledi na Grajski
hrib z Ljubljanskim gradom in Kamniško-Savinjske Alpe.
Zunanja ureditev kareja bo urejena kot parkovna ureditev
prostora. Podrobno sta načrtovani zatravitev ter zasaditev
grmovnic in dreves. Med njimi bodo speljane tlakovane
poti ter urejena počivališča s klopmi. Na večih mestih bodo
postavljena otroška igrala. Celotni kare bo zagrajen z 1,60
m visoko zazelenjeno ograjo in bo tako namenjen zgolj
lastnikom objekta.
Dunajska cesta, Ljubljana

EKO DOM, KI SE
PRILAGAJA VAŠIM
ŽIVLJENJSKIM
POTREBAM

V Eko srebrni hiši smo načrtovali stanovanja
različnih velikosti in tipologij, prav vsa
pa imajo lože ali terase. Svetla in zračna
stanovanja, opremljena z vrhunsko
tehnologijo, bodo prilagojena stanovalcem
in njihovemu načinu življenja. Stanovanja
manjših kvadratur in tlorisnih razporeditev v
nižjih nadstropjih kljub manjši površini nudijo
vse, kar je potrebno za udobno bivanje. Glede
na velikost notranjih površin in pripadajočih
teras, se ob terasastem robu v notranjosti
kareja in dvoetažnih stanovanjih na vrhu
razprostirajo komfortnejša stanovanja. Prav
vsa stanovanja so zasnovana s posluhom za
življenjski slog stanovalcev in z možnostjo
sprememb v različnih življenjskih obdobjih.

Gradivo je informativnega značaja. Pridržujemo si pravico
do sprememb, ki pa ne bodo vplivale na funkcionalnost.

NA POTI K ENERGIJSKI NEODVISNOSTI
Prodaja in informacije
Ga. Špela Nosan
Eko srebrna hiša d.o.o.
Dunajska cesta 144,
1000 Ljubljana
Gsm: +386 41 686 965
Tel.: +386 1 280 66 84
E-mail: prodaja@akropola.si
www.ekosrebrnahisa.si

Spletna stran namenjena prodaji stanovanj in poslovnih prostorov

www.ekosrebrnahisa.si
Spletna stran namenjena evropskemu projektu ee-highrise

www.ee-highrise.eu
Za vse kupce stanovanjskih enot smo v sodelovanju
s podjetjem Maros pripravili BREZPLAČNO
SVETOVANJE ARHITEKTA in POSEBNE UGODNOSTI
pri nakupu pohištva in ostale opreme za dom.
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