
2     VýstaVba a preVádzka domu

Správne zvolené vykurovanie zaváži

Zelený komfort 
pre mladú rodinu
Leen a Koen Wildemeerschovci žijú so svojou dcérou Zoé v obci 
Aalter v Belgicku, na pol ceste medzi Gentom a Bruggami.  
Ich postoj k životu je zelený – čo je vidieť najmä na ich dome.

teXt spracované v spolupráci s vaillant Group slovakia
foto vaillant
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Ekologický životný štýl
Nízkoenergetický dom Leen a Koena Wilde-
meerschovcov v meste Aalter má veľmi čistý 
a moderný vzhľad. Vo vnútri je presvetlený 
a otvorený priestor s veľkými oknami od 
podlahy až k stropu, vedúcimi do záhrady. 
Dom je zároveň veľmi funkčný. V súlade 
so svojím ekologickým a trvalo udržateľ-
ným životným štýlom vložili majitelia do 
rodinného domu mnoho myšlienok. Leen 
a Koen sú obaja inžiniermi v stavebníctve. 
Myšlienka ich trvalo udržateľného a efektív-
neho domu im napadla, kým bývali v centre 
Gentu v byte na 85 m2.
„Obaja sme vyrastali na vidieku a chceli 
sme, aby naše deti mali rovnakú výchovu. 
Trvalo udržateľný život je pre nás dôležitý, 

chceli sme preto nájsť také inteligentné 
riešenie bývania, ktoré by odrážalo naše 
presvedčenie," priznáva Leen. Keď sa spolu 
s Koenom zhodli na prvom návrhu domu, 
konzultovali ho s architektmi a inžiniermi 
z realizačných firiem s cieľom vypracovať 
podrobný koncept, ako svoju víziu premiet-
nuť do reality. Výsledkom je novostavba, 
ekologicky šetrný dom s rozlohou 200 m2 
s takou spotrebou energie, ktorá je v súlade 
s cieľmi EÚ do roku 2020 (E-level E20). Okná, 
obvodové múry a strecha sú dobre tepelne 
izolované. Okrem toho je v belgickom meste 
Aalter povinnosťou zachytávať a recyklovať 
dažďovú vodu. Preto sa manželia rozhodli 
zdvojnásobiť množstvo dažďovej vody, ktorú 
uskladňujú, a to z 5 000 na 10 000 litrov.
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vykurovanie

rodinný dom
lokalita: Aalter, Belgicko – východné Flámsko
architekti: Peter geldof a Hélène Maréchalhof, gentbrugge
zhotoviteľ: Roodblauw A. Dierickx en Zoon BvBA, Aalter
kompletné dokončenie: 2016
obytná plocha: 200 m2

trvalo udržateľný 
životný štýl je 

pre tento mladý 
manželský pár 

prioritou. 
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O teplú vodu sa stará tepelné čerpadlo voda/voda 
v kombinácii so 400-litorvým zásobníkom teplej vody.

Príjemný minimalizmus je 
všadeprítomný aj v interiéri domu.

energetická koncepcia
 Nízkoenergetický dom s tepelným 

čerpadlom flexoTHERM exclusive VWF 
117/4 s označením Green iQ typu voda/voda 
s geotermálnym vrtom do hĺbky 125 metrov 
a max. výkonom 11 kW.

 Zásobník teplej vody geoSTOR VIH RW 
s objemom 400 litrov

 Inteligentný regulátor multiMATIC 700, 
modul pasívneho chladenia, komunikačný 
modul VR 900 a aplikácia multiMATIC app

 Fotovoltický systém – 14 panelov
 Centrálny ventilačný systém
 Skladovanie dažďovej vody (do 10 000 litrov)
 Tepelne zaizolované steny aj strecha
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Vykurovací systém tvorí tepelné čerpadlo typu voda/voda 
s hĺbkou geotermálneho vrtu 125 m a maximálnym výkonom 11 kW 
v kombinácii so zásobníkom teplej vody s objemom 400 litrov.

Inteligentný regulátor multiMATIC 700 
je umiestnený v kuchyni a umožňuje 
centrálne ovládanie.

vykurovanie

vykuRovAcí systéM
Nízkoenergetický dom má vykurovací systém, ktorý tvorí tepelné 
čerpadlo typu voda/voda s hĺbkou geotermálneho vrtu 125 m a maxi-
málnym výkonom 11 kW, a to v kombinácii so zásobníkom teplej vody 
s objemom 400 litrov. Koncept je doplnený centrálnym ventilačným 
systémom s rekuperáciou tepla a fotovoltickým systémom. „Náš inšta-
lačný technik nám odporučil konkrétne tepelné čerpadlo. Po porovna-
ní s inými produktmi sme si uvedomili, že kombinuje všetky funkcie, 
ktoré sú pre nás dôležité,“ hovorí Koen a dodáva, „je ekologické, 
efektívne a systém vykurovania môžeme ovládať cez aplikáciu a smart-
fón, aj keď nie sme doma.“ Pár si vedome zvolil tepelné čerpadlo 
s geotermálnym vrtom. „Aj keď to pre nás znamenalo vyššiu investíciu, 
v dlhodobom horizonte je tam lepšia návratnosť. Presvedčilo nás aj to, 
že systém neprodukuje žiadne hlukové emisie, nie je na prvý pohľad 
viditeľný a v priebehu roka vyžaduje minimálnu údržbu,“ hovorí Leen.
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Systém vykurovania môžu manželia ovládať 
cez aplikáciu a smartfón, aj keď nie sú doma.

Leen a Koen si teda zvolili spôsob života, ktorý 
je v súlade s ich „zelenými“ názormi. „Každý 
deň sa pozeráme jeden na druhého a sme veľmi 
šťastní. Vieme, že sme sa rozhodli správne,“ 
priznáva Leen. Rodina žije vo svojom novom 
domove od februára 2016 – čo bolo perfektne 
načasované, keďže malá Zoé urobila svoje 
prvé kroky tesne po tom, ako sa nasťahovali. 
A nielen to, na ceste je už aj štvrtý člen rodiny.
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