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Home and Garden

Rozwiązania dla Ciebie

Domy Prefabrykowane Spine
Skonfiguruj swój dom
Budowa domu w technologii prefabrykacji jest bardzo powszechna w
Europie i zyskuje swoją popularność w Polsce. Przygotowanie
elementów domu odbywa się w fabryce, w komfortowych warunkach,
przy użyciu nowoczesnych technologii i maszyn.
Dzięki temu oferujemy Państwu doskonałej jakości elementy służące
do budowy domu w ekspresowym tempie oraz komfortowych
warunkach.
Oferowane rozwiązane umożliwia także, w prosty sposób, rozbudowę
domu bez konieczności wykonywania prac budowlanych w
zamieszkiwanej części.

Dom parterowy

Skonfiguruj swój
dom z modułów

Podstawowe zalety prefabrykowanych domów BEWA to:
nowoczesny design,
krótkoterminowy czas budowy,
trwałość, niepalność konstrukcji,
funkcjonalność,
wysoka odporność na warunki atmosferyczne,
niskie koszty użytkowania,
dowolne wykończenie zewnętrzne,
swoboda w aranżacji przestrzeni wewnątrz budynku,
krótki czas budowy.
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podstawa w stanie surowym ma wewnętrzną długość 640 cm i szerokość 310 cm,
dach dwuspadowy, o kącie nachylenia 36 stopni,
różne możliwości rozmieszczenia otworów drzwiowych i okiennych,
możliwość uzyskania dowolnej powierzchni.
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Opis techniczny:

m

Wnętrze domu

Przykładowe rozwiązania
DOM PARTEROWY
Powierzchnia użytkowa 97.5 m2
P1. SALON Z KUCHNIĄ

57.9 m2

P2. PRZEDPOKÓJ

7.4 m2

P3. POKÓJ

11.9 m2

P4. POKÓJ

11.9 m2

P5. ŁAZIENKA

5.2 m2

P6. POM. TECHNICZNE

3.2 m2
97.5 m2

RZUT PARTERU

DOM PIĘTROWY Z ATRESOLĄ
Powierzchnia użytkowa 100 m2
P1. SALON Z KUCHNIĄ

39.7 m2

P2. PRZEDPOKÓJ

5.9 m2

P3. POKÓJ

11.2 m2

P4. POKÓJ

11.2 m2

P5. ŁAZIENKA

3.4 m2

P6. POM. TECHNICZNE

2.6 m2

P7. SCHODY

2.5 m2
SUMA

76.5 m2

P7. SCHODY

2.5 m2

P8. ATRESOLA

7.3 m2

P9. POKÓJ

10.6 m2

P10. ŁAZIENKA

2.2 m2
SUMA

22.6 m2

RZUT PIĘTRA

Piwnica
zewnętrzna

ziemianka na przetwory
Mimo iż bardzo trudno w naszym klimacie wyhodować dorodne
winorośle, z których moglibyśmy zrobić smaczne domowe wino
nie rezygnujemy z piwniczki. Od kilku lat uprawa winogron jest
w Polsce coraz modniejsza (ocieplenie klimatu), a ogrodowe
przyjęcia stają się niemal tradycją. Piwniczka staje się
niezbędnym elementem w każdym ogrodzie.
W związku z tym, że nie stanowi części domu, jest zlokalizowana
w ogrodzie, możemy ją potraktować jako ciekawy element
urozmaicający krajobraz lub bardziej prozaicznie jako „ziemną
lodówkę”.
Jest chłodna i można w niej przechowywać nie tylko trunki,
ale również warzywa i przetwory. Są piwniczki przykryte kopcem
ziemi, lecz równie często, podobnie jak garaże, przytulone
do budynku mieszkalnego. Wtedy ich wykończenie jest
zestrojone z elewacją domu.
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Czy wiesz, że?
Prawdziwymi mistrzami w budowie piwniczek są Węgrzy.
Wzdłuż ulic małych miasteczek ciągną się różnokolorowe
pasma piwniczek na wino zbudowanych ze znajdujących się w
okolicznych kamieniołomach regionalnych kamieni.
Na dachach winnic Węgrzy często budują tarasy i ocieniają je
winoroślami. Dzięki temu biesiadnicy zyskują przyjemny cień i
zdrową przekąskę do obiadu. Ta odrobina zieleni często
zastępuje wąski kwiatowy ogródek, jaki zwyczajowo lokowany
był przed domem od strony ulicy. Węgierska piwniczka jest
łukowato sklepiona i zbudowana tradycyjnie z kamienia.
Charakterystyczną cechą są też bardzo grube ściany (ok. 1 m).
Masa kamienia i zagłębienie budowli w ziemi sprawiają, że
temperatura wewnątrz jest stała i wynosi niezależnie od pory
roku około 8°C
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Możliwość konﬁguracji
piwnicy z garażem

Piwniczka
na wino
lub przetwory
Pomysł przechowywania różnych produktów pod podłogą
w kuchni nie jest nowy. Innowacyjny jest sposób wykonania
piwniczki, jej montażu, nie tylko pod podłogą kuchni, ale
każdego pomieszczenia na parterze domu. Spiralna piwniczka
została opracowana w 1978r., przez Francuza - Georgesa
Harnois.
Od tamtej pory cieszy się popularnością na świecie.
Tajemnica jej budowy to odpowiednio zainstalowane
w kształcie walca prefabrykaty betonowe i umieszczone w jego
wnętrzu spiralne schody. Piwniczka może być instalowana na
obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych i jest stale
wentylowana.

Piwniczka może mieć kilka głębokości (od dwóch do trzech
metrów), co pozwala na przechowywanie do 1800 szt. butelek
wina. Dla tych, którzy potrzebują mniejszych rozmiarów
piwniczki, istnieje wersja mini, która nie posiada już spiralnych
schodów (jest mała drabinka) i można w niej przechowywać
około 770 szt. butelek wina.
Coraz więcej osób deklaruje, że ich hobby to kolekcjonowanie
i degustacja win. Spiralna piwniczka może być rozwiązaniem,
które pomoże rozwijać ich zainteresowania.
Piwniczka dostępna w różnych wymiarach.

Sauna
ogrodowa
chwila relaksu

Sauny oraz łaźnie służą człowiekowi od niepamiętnych czasów
i nie bez przyczyny określane są przez specjalistów mianem
gorącej terapii dla ciała i duszy. Kontrolowana gorączka naszego
wnętrza skutecznie pobudza krążenie, wzmaga produkcję ciałek
odpornościowych oraz oczyszcza nas zarówno ﬁzycznie, jak
i duchowo.
Przydomowa prefabrykowana Sauna ﬁrmy BEWA, jest nie tylko
doskonałym sposobem na regenerację i odnowę biologiczną,
ale także dzięki swojemu nowoczesnemu designowi, stanowi
nietuzinkowy element aranżacji przestrzeni przydomowego
ogrodu, kurortu nadmorskiego, czy też schroniska górskiego.
Sauna dostępna w różnych wymiarach oraz rodzajach drewna.

Panel
sterujący

Cedr

Jodła
Kaukaska

Wnętrze sauny jest wykończone deską 2 cm.
Możliwość wyboru drewna cedr, jodła kaukaska
lub świerk syberyjski.

Świerk
Syberyjski

Altana

wszystko w jednym
miejscu
Elementem wzbogacającym wygląd przestrzeni wokół domu
oraz ogrodu bez wątpienia jest altana. Nowoczesna forma, niski
koszt, krótki termin realizacji, wygoda montażu oraz wysoka
trwałość, to tylko niektóre z zalet naszego produktu.
Oferowane przez ﬁrmę BEWA altany w zależności od preferencji
mogą pełnić cały wachlarz funkcji, od najprostszej skrytki na
narzędzia, przez garaż po minimalistyczną ażurową konstrukcję
dającą schronienie przed słońcem i wiatrem.
Możliwe różne opcje wykończenia:
drewno, metal, beton, struktura

Stal

Drewno

Beton

Struktura
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Wersja
alternatywna

Obudowa
pojemników
na odpady
Home

Obudowa pojemników na odpady typu "HOME" służy do ukrycia
nieestetycznie wyglądających pojemników na śmieci. Obudowy mają
zastosowanie zarówno w gospodarstwach prywatnych jak i przy
lokalach przemysłowych. Główne zalety to trwałość, estetyka, prosty
montaż, możliwość wkomponowania w ogrodzenie domu.
Zastosowanie dla pojemników: 2x120L, lub 2x140L. Dzięki naszym
obudowom ukryjesz nieestetyczne pojemniki i sprawisz, że teren wokół
domu będzie wyglądał nienagannie.

Obudowa
wkomponowana
w ogrodzenie

120 cm

70 cm

115 cm

Obudowa
pojemników
na odpady
City
Obudowy mają zastosowanie zarówno w budynkach wielorodzinnych
jak i w gospodarstwach prywatnych.
Ich główne zalety to: estetyczny wygląd, prosty montaż (niewymagający
pozwolenia na budowę), możliwość identyﬁkacji użytkownika, duża
funkcjonalność, obudowa wykonana z betonu, klapy wyposażone
w amortyzatory zamknięcia poprawiające bezpieczeństwo użytkowania
dostęp do pojemników opcjonalnie za pomocą karty magnetycznej
lub zamka. Zastosowanie: pojemniki 240L, 1100L.
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