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Иновативно строителство с конструктивна дървесина
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Силата на природата
Благодарение на своите добри механични 
и якостни свойства, дървесината винаги е 
била един от основните строителни мате-
риали в историята на човечеството. Само 
за справка, възрастта на най-старата запа-
зена дървена къща в света е цели 850 годи-
ни. Своята дълговечност най-естественият 
строителен материал на Земята дължи на 
органичната клетъчна структура на дървес-
ната тъкан. Тя е естествен композит, в който 
целулозните влакна имат добра якост на 
опън, а свързващият ги лигнин е изключи-
телно устойчив на натиск. Затова и относи-
телната якост на някои видове дървесина е 
сравнима с тези на алуминиевите сплави и 
дори с тази на легираната стомана. 

В съюз с високите технологии
Днес, с развитието на високите технологии, 
на пазара има ново поколение строител-
ни материали и конструктивни елементи 
от дървесина. Те не само не отстъпват по 
здравина на стоманата и бетона, но и ги 
превъзхождат по куп други показатели. Про-
изведени по най-съвременни методи в за-
водите на водещи западни компании като 
Stora Enso, Binderholz, Kielsteg, Hasslacher 
и др., тези материали отговарят на всички 
критерии за надеждно строителство, вклю-
чително земетръсо- и пожароустойчивост. 
Не на последно място, строителството с тях 
е инвестиция в природата чрез огранича-
ване на вредните емисии газове в атмос-
ферата, отделяни при производството на 
неорганични строителни материали.

За пръв път в България от Timber Tech
Timber Tech е първата компания в България, 
предлагаща цялостни решения от констру-
ктивна дървесина за всички подразделения 
на  строителството – от еднофамилни къщи 
и многоетажни сгради, през обществени 
и индустриални сгради, до туристически 
обекти и хотели. При това по-бързо, по-из-
годно и по-красиво от конвенционалния 
градеж. Благодарение на модерните тех-
нологии, които използваме, вече в рамките 
само на няколко месеца може да имате 
напълно готова къща или друг обект – по ин-
дивидуален проект, без скъпите и затормо-
зяващи довършителни работи и с несрав-
нимия уют на най-естествения материал на 
планетата.

С доказано качество, надеждност  
и ефективност
Timber Tech работи с цялата гама съвре-
менни строителни материали и елементи 
от конструктивна дървесина като CLT, BSH, 
KVH, LVL, KIELSTEG и прочие високотехноло-
гични продукти. 
Наши партньори са водещи производите-
ли, доказани архитекти и опитни изпълните-
ли от Германия, Австрия, Швейцария и Че-
хия. Предлагаме на клиентите си възможно 
най-високите стандарти по отношение 
на качество на материалите, комфорт 
на живеене, пожарозащита, земетръсна 
устойчивост, енергийна ефективност и, не 
на последно място, здравословен микро-
климат.
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Cross Laminated Timber, или накратко CLT, 
е строителен материал от масивна игло-
листна дървесина, който се произвежда 
от 3, 4, 5, 7 или 8 пласта еднослойни плочи, 
кръстосано слепени с високотехнологич-
ни екологични лепила, несъдържащи фор-
малдехид. 

CLT се произвежда посредством ком-
пютърно управлявани машини, което га-
рантира 100-процентова прецизност на 
качеството и позволява изработката на 
панели във всякакви формати. Панелите 
са фабрично шлифовани от двете страни, 
а визуалното им качество е в три варианта 

според предназначението. По този начин 
многослойните панели от CLT на практи-
ка нямат нужда от довършителни работи 
след монтажа им. Това от една страна 
пести време и пари, а от друга, придава 
на пространствата характерен стил и ес-
тествен уют. 

Благодарение на високата статична 
устойчивост и способността да отвеж-
дат силите на натоварване в две посо-
ки, CLT-панелите се доказват отлично и в 
земетръсни райони. Тъй като масивната 
дървесина е по-лека от бетона, това оз-
начава, че и трусовете се пренасят в зна-

CLT
За всякакви стени, тавани и покриви

CLT, BSH, KVH, LVL, KIELSTEG…
МАТЕРИАЛИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ



3

чително по-малка степен от тежестта на 
самата сграда. CLT-панелите също така 
са силно устойчиви на пожар, защото 
имат около 12 % съдържание на вода и за 
да се запалят, първо водата в тях трябва 
да се изпари напълно. Освен това овъгле-
ната повърхност защитава вътрешните 
CLT-пластове, което предпазва масивната 
конструкция от срутване при пожар.

Естествените изолационни свойства на 
дървесината правят CLT-панелите един от 
най-добрите материали по отношение на 
енергийната ефективност на сградите. 
Разходите за външна изолация са в пъти 
по-малки в сравнение с тези при тухлени 
или бетонни стени. А нужното количество 
енергия за отопление в идеалния случай 
може да е толкова минимално, че да отго-
варя напълно на стандартите за „пасивна 
къща”. 

Технически данни
Приложение: стенни, покривни и 

таванни панели
Максимална ширина 2,95 m (на 

запитване  
до 4,00 m)

Максимална дължина 16,00 m
Максимална дебелина 400 mm
Структура на панела 3, 4, 5, 7 или 8 

кръстосано 
слепени плочи

Изходна суровина масивна 
иглолистна 
дървесина

Повърхност двустранно 
шлифована

Влажност на 
дървесината

12 % ± 2 %

Визуално качество необлагородено, 
индустриално или 
интериорно 
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BSH е строителен материал от масивна 
иглолистна дървесина, състоящ се от ня-
колко пласта еднослойни ламели, слепе-
ни посредством висококачествени вла-
гоустойчиви структурни лепила. 

За разлика от CLT, при който влакната 
на отделните панели са ориентирани 
перпендикулярно едни към други, едно-
слойните ламели на BSH са слепени една 
за друга, запазвайки успоредността на 
влакната на всеки един от участващите 
минимум 3 слоя. По този начин се образу-
ва една изключително хомогенна струк-
тура, чиято якост на натиск се увеличава 
със всеки следващ слой и е съпоставима 
с тази на стоманобетона при значително 
по-малко собствено тегло.

А тъй като структурата на BSH се състои 
от отделни, сравнително тесни ламели, 
това позволява елементите да се произ-
веждат лесно и в извити форми за кон-
струкции като арки, куполни покриви и 
други.

BSH
За носещи греди,  колони или арки

CLT, BSH, KVH, LVL, KIELSTEG…
МАТЕРИАЛИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Технически данни
Приложение: греди, колони и арки
Максимална 
ширина

280 mm

Максимална 
дължина

24,00 m

Максимална 
дебелина

1500 mm

Структура на 
панела

от 3 до 14 успоредно 
слепени ламели

Изходна суровина масивна иглолистна 
дървесина

Повърхност четиристранно 
рендосана

Влажност на 
дървесината

9 - 14 %

Визуално качество необлагородено или 
интериорно
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KIELSTEG
За широкоплощни покривни конструкции

Kielsteg представлява лек широкоплощен 
конструктивен елемент с висока товароно-
симост. Той е предназначен за изгражда-
нето на носещи покривни и таванни кон-
струкции за всякакви обекти, но най-вече за 
постройки с големи разстояния между но-
сещите опори.
Елементите Kielsteg се състоят от горна и 
долна плоскост от конструктивна дървеси-
на, съединени посредством множество 
еднакви, зигзагообразно подредени мосто-
ве от шперплат или OSB. Името Kielsteg – от 
немски Kiel (кил) и Steg (мост) – идва от спе-
цифичната форма на вътрешните компо-
ненти, чиято характерна извивка наподобя-
ва формата на корабен кил. Технологията е 
изобретена от австриеца Щефан Крестел, 
като през 2013 г. получава наградата на Ав-
стрийското патентно ведомство за „Най-до-
бър патент на годината“. 
Благодарение на клетъчната си структура 
елементите Kielsteg разполагат с голяма но-
сеща сила спрямо собственото тегло. Това 
ги прави изключително подходящи за обекти 
като индустриални халета, супермаркети, 
спортни зали и подобни. При такъв вид сгра-
ди по правило трябва да има носещи опо-
ри на всеки 5-6 метра. С Kielsteg обаче мо-
гат да се покриват разстояния до 27 метра 
без междинни опори, а това прави използ-

ването на площите много по-ефективно. 
Покривите от Kielsteg също така могат да се 
издават без опора на до 10 метра навън и 
са отличен вариант за проекти, предвижда-
щи големи козирки.

Технически данни
Приложение: покривни и таванни 

конструкции
Максимална ширина 1200 mm
Максимална дължина 35,00 m
Максимална 
дебелина

800 mm

Структура на панела клетъчна, с горна 
и долна плоскост, 
съединени 
посредством 
мостове

Изходна суровина масивна иглолистна 
дървесина

Повърхност четиристранно 
рендосана

Влажност на 
дървесината

12% ± 3%

Визуално качество необлагородено, 
индустриално или 
интериорно



6

Изградена върху сравнително малък и из-
ключително сложен за жилищно застро-
яване парцел, тази еднофамилна къща в 
чешкия град Жамберк илюстрира наглед-
но едно от главните достойнства на строи-
телството с конструктивна дървесина – ни-
ското собствено тегло на материала при 
висока статична стабилност. Именно това 
качество на конструктивната дървесина е 
позволило осъществяването на смелата 
архитектурна концепция на къщата, съ-
четаваща по забележително умел начин 
ефективност и ефектност.

Елегантният интериор на свой ред също 
комбинира ефективното и ефектното, де-
монстрирайки друго ценно качество на CLT 
панелите – фабричната им естетическа 
завършеност, позволяваща да бъдат част от 
дизайна, без да се налага да бъдат допъл-
нително обработвани, т.е. боядисвани или 
облицовани. Затова възможно най-голяма 
част от вътрешните хоризонтални и верти-
кални CLT повърхности в къщата умишлено 
са оставени видими, превръщайки естест-
вената топлина и уютната визия на дървото 
в основен елемент от интериора.

Еднофамилна къща
Жамберк, Чехия
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Архитект: Пршемисъл Кокеш 
CLT: от Stora Enso

Снимки: Martin Zeman
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Архитект: Nash Baker Architects 
CLT: от Stora Enso
Снимки: Will Layzell Photography

Еднофамилна къща
Тонбридж, Великобритания
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Тази елегантна еднофамилна къща в историческото градче Тонбридж 
в Югоизточна Англия е един от най-добрите примери за предимствата 
на CLT не само като надежден строителен материал, но и като ефек-
тен интериорен елемент.
Именно използването на голямо количество CLT панели, произведени 
с интериорно визуално качество за видими вътрешни стени и тавани, 
придава специфичния облик на къщата. Покриването на част от по-
върхностите с бяла велатура пък вдъхва на пространствата модерен 
дизайнерски облик, красиво хармониращ с уюта и топлината на дър-
вото.
Също в унисон с характерното задушевно излъчване на масивната 
дървесина е другата отличителна черта на проекта – огромните про-
зорци, осигуряващи щедро естествено осветление и постоянна визу-
ална връзка с градината. 
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Еднофамилна къща
Схилде, Белгия

Архитект: BuildingSecrets  CLT: от Stora Enso Снимки: Stora Enso

Въпреки съвременната си урбанистична външност, тази еднофамилна къща в белгий-
ския град Схилде е изградена почти изцяло от масивна дървесина. За всички външни и 
вътрешни стени и тавани, както и за покрива и вътрешното стълбище между двата етажа, 
са използвани различни видове CLT-панели. Цялата къща е построена и предадена до 
ключ само за 5 месеца. 
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Еднофамилна къща
Еразо, Испания

Архитект: A2 Arquitectura CLT: от Stora Enso Снимки: Madergia

Изградена от масивна дървесина и типичния за региона бял камък, тази еднофамилна 
къща в северноиспанската провинция Навара илюстрира нагледно способността на CLT 
да се комбинира перфектно с други строителни материали. Традиционната рустикална 
визия пък е комбинирана с най-съвременни изолационни технологии, благодарение на 
което сградата е с клас A на енергийна ефективност.
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Оригиналът.  От 1912 г.
Като отделен сегмент в строителството с кон-
структивна дървесина, къщите HUF HAUS също 
присъстват в портфолиото на Timber Tech. 
Основаната преди повече от столетие гер-
манска компания Huf Haus GmbH & Co. KG е 
най-известният бранд за бутикови поръчкови 
къщи. Нейното реноме в сферата на луксоз-
ното строителство е съпоставимо с това на 
„Бентли” или „Ролс Ройс” в автомобилната 
индустрия. Годишно в завода на Huf Haus се 
произвеждат не повече от 100 едно- и много-
фамилни къщи. Сред клиентите на компани-

ята са имена като холивудската супер звезда 
Антонио Бандерас и шведската поп легенда 
от ABBA Бьорн Улвеус. 

Фахверк от 21-и век
Марката HUF HAUS е многократно награжда-
вана в най-различни категории – за прециз-
ност на производството, за надеждност на 
продуктите, за технологични иновации, но пре-
ди всичко за ясно разпознаваемия си, ори-
гинален дизайн. Претворявайки концепцията 
на класическата фахверкова конструкция в 
красив модерен дом, къщите HUF HAUS имат 

На снимката: Еднофамилна 
двуетажна къща HUF HAUS, модел ART 
5, обща жилищна площ 350 m²
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На снимката: Еднофамилна двуетажна 
къща HUF HAUS, модел ART 6-9,  

обща жилищна площ 653 m²

два основни компонента – скелет от масивна 
дървесина и стени почти изцяло от стъкло. По 
този начин къщите, от една страна, са леки, 
просторни и светли. В същото време линей-
но-равнинните носещи, вертикални елементи 
на фахверковата конструкция са изключител-
но стабилни и дори дълговечни.

Германско качество от А до Я
Друг отличителен белег на марката HUF HAUS 
е това, че изграждането на всяка къща се из-
вършва единствено и само от висококвали-
фицирани специалисти на фирмата. 

Фазата на планиране започва с проучване 
на имота на място от германски архитекти, 
преминава през проектирането на къщата 
съобразно индивидуалните изисквания на кли-
ента и завършва с изготвянето на виртуален 
3-D проект, онагледяващ дома още преди да 
е построен. Веднъж одобрена от клиента, къ-
щата започва да се произвежда на модули в 
Германия. Впоследствие модулите се транс-
портират и сглобяват на място от изпратен 
от Германия екип. Точно по този начин, с по-
средничеството на Timber Tech, в момента се 
изгражда първата къща HUF HAUS в България. 
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Многоетажна жилищна сграда
Париж, Франция

Архитект: Wilmotte & Associés 
CLT от Stora Enso
Снимки: STYL’INOV® | Bati Journal
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„Quai de la Borde“, изникнал през септем-
ври 2016 г. край брега на Сена в парижкото 
предградие Рис-Оранжис, е най-големи-
ят жилищен проект във Франция, построен 
от конструктивна дървесина. Внушителният 
комплекс, за чието изграждане са използ-
вани цели 1800 m³ CLT, приютява 140 апарта-
мента в пет залепени една за друга четирие-
тажни сгради. Общата му площ възлиза на 
8800 кв.м. 

Освен с мащабите и визията си, пресъзда-
ваща в модерен прочит архитектурните тра-
диции на региона, проектът впечатлява и с 
времето, за което е построен. Комплексът 
е завършен за едва 13 месеца, т.е. с една 
трета по-кратко от обичайните срокове, до-
казвайки, че използването на съвременните 
материали от конструктивна дървесина е 
сериозна алтернатива на бетона и тухлите в 
градското жилищно строителство.
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Hotel Alpin Juwel, изграден в голямата си 
част от многослойни панели и греди от ма-
сивна дървесина, отговаря напълно на свое-
то име, което в превод означава „алпийско 
бижу”. И то не само заради четирите си 
звезди супериор, многобройните удобства 
и великолепните гледки, които предлага на 
своите гости, но и заради добрия пример, 
който дава на всички хотелиери. А именно: 
не „бетонирайте” планината, а печелете от 
нея в хармония с природата.
Отговорността към околната среда и по-

коленията обаче далеч не са единствените 
съображения, накарали собствениците на 
Hotel Alpin Juwel да заложат на естествени-
те материали, и в частност CLT. Хотелът се 
строи от пролетта на 2012 г. и е завършен 
само за 9 месеца. Отваря врати точно за 
старта на зимния сезон през същата годи-
на. Той е нагледен пример за предимствата 
на CLT в областта на туристическите обекти 
– кратки срокове за монтаж и нулев период 
за съхнене, които позволяват реализация на 
проектите извън високия сезон. 

Хотелска сграда
Заалбах Хинтерглем, Австрия
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Архитект: Moritz & Haselsberger
CLT: от Stora Enso 

Снимки: Hotel Alpin Juwel
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Архитект: Blockhaus Büro Dr. Barth
BBS: от Binderholz 
Снимки: Binderholz

Комплекс от ваканционни къщи
Анаберг, Австрия 
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Комплексът от ваканционни къщи Alpendorf 
Dachstein West, разположен на 1000 метра 
надморска височина в централната част на 
Австрия, е един от най-знаковите проекти, 
реализирани през последните години в Ал-
пите. Простиращ се върху обширен ареал 
край пистите в ски зона Дахщайн Вест, ком-
плексът предлага 100 масивни ваканционни 
шалета с площ между 90 и 105 кв.м, изгра-
дени изцяло с произведени в Австрия мате-
риали от конструктивна дървесина.
Основният използван материал тук е BBS, 
разработен от австрийския производител 

Binderholz GmbH. По основните си пара-
метри BBS на практика е еквивалентен със 
CLT. Изборът на многослойните панели от 
масивна дървесина е продиктуван освен 
от желанието за хармония на комплекса  
със заобикалящата природа и с архите-
ктурните традиции на региона, така и от 
чисто практични съображения – като ни-
ското тегло, улесняващо транспорта. Друг 
фактор за избора му е неговата фабрич-
на завършеност, способстваща за изклю-
чително бързия монтаж – едва един ден е 
нужен за всяко от стоте шалета. 
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Тази внушителна по размерите си индус-
триална сграда е построена преди пове-
че от едно десетилетие. А това доказва, че 
иновативните материали от конструктивна 
дървесина отдавна са наложено име и в 
промишленото строителство. При това не 
къде да е, а в страна, в която по традиция 
всичко трябва да е „по конец“. Името на 
собственика също е показателно – рено-
мираният швейцарски производител на 
специализирани турбовитлови самолети 
Pilatus Aircraft.

За изграждането на монтажното хале, 
приключено за срок от едва 10 месеца, са 
използвани различни видове конструктивни 
елементи от многослойна масивна дърве-
сина като стенни панели, носещи колони, 
прави и извити покривни греди и др. Осо-
бено впечатляваща е широкоплощната по-
кривна конструкция от BSH. Тя е изградена 
на 10 метра височина без каквито и да било 
междинни опори, които да затрудняват спе-
цификата на производствените дейности, 
осъществявани в монтажното хале.

Индустриална сграда
Щанс, Швейцария
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Архитект: Scheitlin-Syfrig + 
Partner Architekten AG
BSH: от ZÜBLIN Timber
Снимки: ZÜBLIN Timber / 
Pilatus Aircraft
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Индустриална сграда
Бресанoне, Италия

Архитект: Sandy Attia & Matteo Scagnol
CLT: от Stora Enso

BSH: от ZÜBLIN Timber
Снимки: Stora Enso / ZÜBLIN Timber
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Сградата на LignoAlp – една от водещите фирми в областта на строителството с кон-
структивна дървесина в Италия – привлича погледа още отвън, с раздвижената си фаса-
да и интригуваща архитектура, визуално наподобяваща огромен дървен куб.
Отвътре дървото отново играе главна роля. За да демонстрира функционалността на 
материалите, с които работи фирмата (CLT, BSH и други), всичко – от приемната през 
стълбището и офисите, чак до асансьорната шахта – е изградено от многослойни пане-
ли и греди от масивна дървесина.
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Фирмената централа на австрийския про-
изводител на врати и прозорци BS Grabmann 
хваща окото отдалеч с масивните си разме-
ри. Тя се състои от офис сграда с 50 метра 
дължина и 12 метра широчина, шоурум с 50 
метра дължина и 23 метра широчина, плюс 
цялата складова и логистична база на ком-
панията. Това е и една от причините, инвести-
торът да се спре на CLT и KIELSTEG при избора 
на материали, защото, въпреки мащабите 

си, обектът е напълно завършен за 11 месе-
ца. Освен бързия и лесен монтаж, главна 
причина за използването на CLT (общо 1000 
m2) и KIELSTEG (общо 900 m2) е специфи-
ката на проекта. Той изисква както офис 
решения с висока естетическа стойност и 
ниво на комфорт, така и големи изложбе-
ни и складови площи, чието максимално 
ефективно използване предполага покрив-
ни конструкции без междинни опори.

Индустриална сграда
Арбринг, Австрия
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Архитект: Ager Obergottsberger Architektur GmbH
CLT: от Stora Enso 

KIELSTEG: от Kielsteg GmbH
Снимки: Stora Enso / Kielsteg
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Благодарение на разнообразните си ха-
рактеристики, конструктивните материали 
и елементи от масивна дървесина нами-
рат приложение не само в традиционното 
строителство. Тъй като спецификата на про-
изводството им позволява те да бъдат дос-
тавяни фабрично завършени – във всякакви 
форми и размери, архитектите и инжене-
рите все по-често прибягват до използването 
им при проектирането и изграждането на 
по-нестандартни сгради и съоръжения.

Културно-развлекателният център Bunjil 
Place в австралийския мегаполис Мелбърн 
e великолепен пример за предимствата 
на конструктивната дървесина в инженер-
ното строителство. Монументалната сгра-
да е носител на наградата „Архитектурен 
проект на годината” на International Design 
Awards 2017. Основна заслуга за високото 
отличие има именно уникалната покривна 
конструкция на атриума, изградена от 166 
m³ BSH.

Архитект: FJMT Sydney
BSH: от HESS Timber

Снимки: HESS Timber

Инженерно строителство
Bunjil Place, Мелбърн, Австралия
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Архитект: FJMT Sydney
BSH: от HESS Timber

Снимки: HESS Timber
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Централата на австрийския високотех-
нологичен концерн OMICRON electronics 
GmbH демонстрира качествата на строи-
телните материали и елементи от констру-
ктивна дървесина едновременно по праг-
матичен и по креативен начин. Построена 
основно с многослойни панели CLT, сгра-
дата оползотворява максимално площите, 
предвидени за осъществяване на работния 
процес. Това отваря място за множество 
закрити и открити пространства за почивка. 
Централно място в тази великолепна по 

замисъла си концепция заема уникална-
та двуетажна галерия под формата на 
мащабна биоморфна скулптура, моде-
лирана на CNC и изработена от CLT. Тя съ-
четава в едно удобно за придвижване стъл-
бище, предразполагащо място за срещи 
и вдъхновяващо произведение на изкуство-
то, комбинирайки по забележителен начин 
функционалност и фикционалност. Гале-
рията онагледява още едно от многоброй-
ните приложения на конструктивната дър-
весина в съвременното строителство.

инжЕнерно строителство
OMICRON electronics, Клаус, Австрия
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Архитект: Untertrifaller Arch.
CLT: от Stora Enso

Снимки: Studio 22 Marcel Hagen
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Самият факт, че прочутият американски 
архитект Франк О. Гери се е спрял на мно-
гослойните греди от BSH като основен кон-
структивен елемент за създаването на един 
от шедьоврите си – Музеят за съвременно 
изкуство на фондация Louis Vuitton в Париж, 
е показателен за мястото, което заема кон-
структивната дървесина в съвременната 
архитектура и инженерното строителство.

Общо 222 еднократно и двукратно изви-
ти греди от многослойна конструктивна 
дървесина с дължина до 28,2 метра са из-
ползвани при построяването на футурис-
тичната сграда. Именно на тях се крепят 
дванадесетте отделни и различни по фор-
ма стъклени покрива на изложбените зали 
в музея (също 12), извисяващи се на висо-
чина до 46 метра.

Архитект: Gehry Partners LLP
BSH: от HESS Timber

Снимки: HESS Timber

инженерно строителство
Museum Fondation Louis Vuitton, Париж, Франция
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Архитект: Gehry Partners LLP
BSH: от HESS Timber

Снимки: HESS Timber
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Стандарт  „Пасивна къща”

Строителството с конструктивна дървесина 
по стандарт „Пасивна къща“ също е част 
от портфолиото на Timber Tech, като и в тази 
сфера си партнираме с доказани фирми от 
най-напредналите страни в това отношение – 
Германия и Австрия.

„Пасивна къща“ (от нем. Passivhaus) е кон-
цепция, разработена преди около 30 години 
именно в Германия, усъвършенствайки прин-
ципите на нискоенергийните сгради. Днес тя 
е приета там като най-високия национален 
стандарт за енергийна ефективност. В Ав-
стрия стандартът „Passivhaus“ също е офи-
циално възприет и отговаря на обозначение-
то A++, докато в Швейцария е познат като 
„Minergie“. А според приетата през 2010 г. 
европейска директива за енергийна ефек-
тивност на сгради, от края на 2020 г. този стан-
дарт ще е валиден и за целия Европейски 
съюз.

Конкретно в числа стандартът „Пасивна къща“ 
означава не повече от 15 kWh/m² (в Австрия не 
повече от 10 kWh/m²) годишни енергийни раз-
ходи за отопление. За сравнение, минимално 
изискуемата стойност за ново строителство 
у нас е не повече от 95 kWh/m². Постигането 
на тази огромна разлика се базира на ня-

колко ключови компонента, сред които много 
добра изолация, въздухонепроницаемост и 
отсъствие на топлинни мостове. Именно по 
отношение на тях строителството с конструк-
тивна дървесина се доказва като изключител-
но ефективно. 

Благодарение на естествените си качества, 
стените и покривите от конструктивна дърве-
сина имат нужда от много по-тънка, и съответ-
но по-евтина външна изолация, за да достигнат 
задължителния коефициент на топлопреми-
наване. Наличието на топлинни мостове пък 
е много по-слабо вероятно, тъй като дървото 
само по себе си е изолационен материал. 
Прецизната, компютърно управлявана фаб-
рична изработка на всички елементи, включи-
телно снадки и отвори за прозорци и врати, на 
свой ред е гаранция за предотвратяването на 
неплътности в строителната конструкция.

Що се отнася до цената, построяването на 
една пасивна къща е приблизително с 5 до 
10% по-скъпо от конвенционалното строител-
ство. С оглед нарастващите цени на енерги-
ята от изкопаеми горива в дългосрочен план 
обаче, инвестицията се възвръща многократ-
но – без да се смята безценната стойност на 
живота в здравословна среда.

A++
Енергиен клас Жилищни сгради

Пасивна къща

Супер ниско  
енергийна къща

Ниско енергийна къща

Ново строителство

Санирана сграда

Всички 
несанирани 

сгради

≤ 10

kWh/m2

≤ 15

≤ 25

≤ 50

≤ 100

≤ 150

≤ 200

≤ 250

˃ 250

A+

A
B
C

D

E

F

G

Таблица на енергийните класове сгради
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За да може една жилищна сграда да бъде 
считана за пасивна, тя трябва задължително да 
отговаря на следните три изисквания. 
Комфортна температура на въздуха през ця-
лата година без отделна отоплителна система 
и без климатик, като годишното енергийно по-
требление за отопление не надвишава 15 kWh 
на квадратен метър жилищна площ.
Ефективна и равномерна вентилация на всич-
ки помещения при много висока хигиена на 
въздуха (DIN 1946) и много ниско ниво на шумо-
во натоварване (< 25 dBa).
Общото потребление на енергия – за отопле-
ние, подгряване на вода, инсталации и елек-
троуреди – не бива да надвишава 120 kWh на 
квадратен метър жилищна площ на година.

Принципи на пасивната сграда по стандарта 
на Passivhaus Institut Дармщат:
Следните пет основни принципа са задължи-
телни за строителството на сгради по стан-
дарт „Пасивна къща“:
Термоизолация: Всички непропускащи светли-
на елементи на външната повърхност на сгра-
дата трябва да бъдат толкова добре топлинно 
изолирани, че коефициентът на топлопреми-
наване (U) да е не повече от 0,15 W/(m²K). Т.е. 
топлинните загуби да са максимум 0,15 вата 
на градус температурна разлика и квадратен 
метър от външната повърхнина на сградата.
Пасивни прозорци: Прозорците (стъклопакети 

и дограми) трябва да са с преобладаваща 
южна ориентация и да не надвишават кое-
фициент на топлопреминаване 0,80 W/(m²K), 
при g-стойност около 50% (g-стойност означа-
ва обща степен на енергопропускливост на 
остъкляването или дял на попадналата в поме-
щението слънчева енергия спрямо общата). 
Вентилация с рекуперация на топлината: На-
личието на комфортна вентилационна сис-
тема с високоефективна рекуперация на 
топлината на отработения въздух е от ключово 
значение, тъй като тя гарантира добро качест-
во на въздуха в сградата и пести енергия. В па-
сивната сграда най-малко 75% от топлината на 
отработения въздух се връща отново в пресния 
с помощта на топлообменник (рекуператор).
Въздухоплътност на сградата: Обемът на 
въздуха, изгубен за един час в резултат на не-
контролирани утечки през процепи и кухини в 
конструкцията на сградата при проведен тест 
без и под налягане от 50 паскала, трябва да е 
по-малко от 60% от общия обем на сградата.
Предотвратяване на термомостове: Всички 
ръбове, ъгли, връзки между конструктивни еле-
менти и прекъсвания на изолационния слой 
трябва да бъдат проектирани и изпълнени с 
огромно внимание, така че да бъде избегнато 
образуването на термомостове. В тази връз-
ка се препоръчва компактна конструкция на 
сградата, като неизбежните термомостове 
трябва да бъдат сведени до минимум.

входящ въздух

входящ въздух

изходящ въздух

изходящ въздух

ве
нт

ил
ац

ия с рекуперация на топлината

отработен въздух пресен въздух

пасивни прозорци

термоизолация

пр
ед

от

вратяване на термомостове

въ
зд

ухоплътност на сградата

фотоволтаична система 
(опционално)

входящ 
въздух

пресен 
въздух

пресен 
въздух

пресен 
въздух

земен топлообменник (опционално)




