EKO SREBRNA HIŠA
PRVA PASIVNA TEHNOLOŠKA VISOKA STANOVANJSKA GRADNJA V EVROPI
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Visoka gradnja Eko srebrne hiše zaradi
svoje prostorske umestitve omogoča
čudovit panoramski pogled na Ljubljano.

Nova pasivna stanovanja v Ljubljani za Bežigradom
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Eko srebrna hiša je tik pred
zaključkom gradnje.
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POVPREČNA LETNA PORABA ENERGIJE
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Eko srebrna hiša se ponaša z minimalnim
ekološkim odtisom in le 10 kWh/m2 letne
povprečne rabe energije za ogravanje.
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Obnovljivi viri energije: na strehi bo fotonapetostna mikroelektrarna s
predvideno letno proizvodnjo 34.300 kilovatnih ur električne energije, ki
jo bo oddajala v omrežje.

OGREVANJE PROSTORA
nova energetska izkaznica na podlagi energijskih karakteristik Eko srebrne hiše in v skladu z novim energetskim zakonom.
Eko srebrna hiša bo zagotavljala izjemno udobno bivanje z moderno
arhitekturo in premišljeno energijsko ozaveščeno razporeditvijo prostorov. Električno energijo in vodo bo pridobivala iz obnovljivih virov ter
uporabljala avtomatska motorizirana senčila za ohlajevanje prostorov
in prezračevanje z dogrevanjem/ohlajanjem z rekuperatorji. S temi sistemi se zmanjšujejo izpusti v okolje in prihranijo primarni viri energije,
kar omogoča približevanje k energijski neodvisnosti objekta. Stanovanjske enote bodo inštalacijsko in stroškovno povsem ločene, kar bo uporabnikom omogočalo več nadzora nad stroški.

Sanitarna voda se bo sproti pripravljala v lokalnih toplotnih postajah, kar
bo prispevalo k še dodatnemu 30-odstotnemu prihranku energije in denarja S pomočjo napredne tehnologije upravljanja si bodo stanovalci pre¬prosto in neodvisno prilagajali bivalno okolje. Eko srebrna hiša bo
ustvarila približno 16 kg/m2 emisij CO2 letno, kar je le tretjino toliko kot pri
primerljivih objektih, pri katerih je izpustov približno 54 kg/m2 CO2 na leto.

Eko srebrna hiša je zgleden primer trajnostne in energijsko učinkovite gradnje, saj združuje 128 popolnoma samostojnih pasivnih
stanovanj¬skih enot. Zato bodo imela stanovanja ob morebitni poznejši
prodaji višjo vrednost, za tovrstne objekte pa bo dolgoročno tudi čedalje
večje zanimanje. Razlogov za to je veliko: nižji stroški za ogrevanje, sanitarno vodo in električno energijo, poleg tega pa bo vzdrževanje zaradi
učinkovitega načrtovanja cenejše.
Načrtovalci Eko srebrne hiše so s tem projektom naredili velik korak naprej na tem področju in
ponudili domove z največjim udobjem bivanja, ki jih je mogoče upravljati avtomatsko ali samostojno.
Eko srebrna hiša ponuja bolj zdravo bivanje in izjemno počutje zaradi neprekinjenega izmenjavanja
zraka skozi rekuperatorje s filtri,
ki odstranjujejo neželene bakterije ter tako bolnikom in zdravim ljudem omogočajo kakovosten zrak
brez dražečih/alergenih snovi.
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