Reduktory przepływu – urządzenie umieszczane między wężem natryskowym a słuchawką prysznica
czy baterią kranu. Reduktor umożliwia regulację wody, obniżając ciśnienie przepływu, dzięki czemu
możemy nie tylko zadbać o środowisko, ale również zmniejszyć rachunki.
Szambo - to podziemny zbiornik, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń
kanalizacyjnych. Szamba, wykonane najczęściej z betonu, mogą być podłączone do systemu
kanalizacji miejskiej lub nie posiadać odpływu. Nieczystości z szamb bezodpływowych wywożone są
pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych.
Kanalizacja – to infrastruktura, na którą składają się elementy służące do zbierania, transportu,
unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków deszczowych za
pomocą kanałów ściekowych.
Zbiornik na deszczówkę – to zbiornik służący do zbierania i przechowywania wody deszczowej. Taki
zbiornik nie tylko umożliwia zbieranie i magazynowanie wody deszczowej w okresie suszy, ale
również pomaga w eliminacji podtopień i kałuż powstających w trakcie ulewnych deszczów.
Instalacja CO z kotłem węglowym - to centralne ogrzewanie, które jest powszechnie używane w
domach do ocieplania pomieszczeń. Odpowiada za dostarczanie odpowiedniej ilości ciepła do
obiektów mieszkalnych. Składa się z kotła na węgiel, pompy ciepła i grzejników, które wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji.
Wentylatory – to najprostszy i najtańszy sposób na ochłodę w upalne dni. Wentylatory domowe
wykorzystują różnicę ciśnień, które powstaje w trakcie pracy wiatraka i wprawia powietrze w ruch.
Wytwarzany w ten sposób strumień powietrza, dociera do nas przynosząc nam ochłodzenie.
Rekuperator - to urządzenie elektryczne, którego zadaniem jest wymiana powietrza w budynku
poprzez wywiewanie zużytego powietrza i zastępowanie go świeżym, przefiltrowanym powietrzem.
Rekuperator również odzyskuje ciepło ze zużytego powietrza, przez co minimalizuje ucieczkę ciepła z
budynku.
Pompa ciepła powietrzna – to urządzenie wykorzystujące energię nagromadzoną w powietrzu, a
następnie oddające ją wodzie krążącej w instalacji grzewczej. Jej montaż jest prostszy, a przez to
tańszy niż pozostałych rodzajów pomp czerpiących ciepło z gruntu lub wody.
Pompa ciepła gruntowa - To urządzenie grzewcze, które pozyskuje energię cieplną z gruntu. System
grzewczy opiera się na dwóch źródłach: dolnym, z którego pobierane jest ciepło oraz górnym,
oddającym ciepło do domu. Wewnątrz pompy energia cieplna ulega przekształceniu, a następnie
zostaje dostarczona do budynku.
Ogrzewanie podłogowe - składa się z układu rurek zalanych w betonowej podłodze. Przez rurki
ułożone na warstwie izolacyjnej ze styropianu lub pianki poliuretanowej płynie czynnik grzewczy o
temperaturze 25-55°C. Układ taki ze względu na dużą masę podłogi ma dużą bezwładność – podłoga
długo się nagrzewa, ale też długo stygnie.
Kolektor słoneczny - urządzenie do przekształcania energii słonecznej na ciepło. Pozyskane ciepło
może być wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej, wody basenowej lub wspomagania
centralnego ogrzewania.
Przenośne klimatyzatory – urządzenie chłodzące, w których skraplacz i parownik znajdują się w jednej
obudowie. Ogrzane powietrze jest usuwane za pomocą rury wyprowadzonej na zewnątrz
pomieszczenia przy jednoczesnym pobieraniu z zewnątrz świeżego, cieplejszego powietrze – z tego
względu wydajność chłodnicza klimatyzatorów kompaktowych nie jest wysoka.

Klimatyzacja split- to urządzenie chłodzące, w którym skraplacz i parownik są umieszczone w
oddzielnych obudowach połączonych przewodami, którymi transportowany jest freon. W tym
przypadku nie występuje napływ cieplejszego powietrza do wnętrza domu.
Instalacja z kotłem gazowym - to centralne ogrzewanie, które jest powszechnie używane w domach
do ocieplania pomieszczeń.. Odpowiada za dostarczanie właściwej ilości ciepła do wnętrz obiektu
mieszkalnego. Źródłem ciepła w tym przypadku jest spalany gaz. Na cały system składają się kotły
gazowe, pompy ciepła i grzejniki, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji.
Instalacja z kotłem na biomasę - to centralne ogrzewanie, które jest powszechnie używane w domach
do ocieplania pomieszczeń. Odpowiada za dostarczanie właściwej ilości ciepła do wnętrz obiektu
mieszkalnego. Źródłem ciepła w tym przypadku jest spalana biomasa. Na cały system składają się
kotły na biomasę, pompy ciepła i grzejniki, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całej
instalacji.
Okna plastikowe - zbudowane są z tafli szkła sklejonego warstwowo, przekładanych przezroczystą
folią odporną na rozerwanie. Okna plastikowe mają ramy o budowie wielokomorowej ze
wzmocnieniami stalowymi i czasem też z wypełnieniem termoizolacyjnym. Profile produkuje się z
twardego PCV, w części pozyskiwanego z tak zwanego regranulatu, czyli surowca wtórnego,
powstającego w efekcie recyclingu starych profili PCV.
Okna pasywne – to okna wybierane do domów pasywnych, charakteryzują się bardzo niskim
współczynnikiem przenikania ciepła. Dzięki oknom pasywnym możliwe jest ograniczenie strat energii
przez okna nawet o 45%.
Okna panoramiczne - okna o dużym formacie, bez słupków, które by je dzieliły na kilka mniejszych
części. Oknami panaromicznymi nazywamy również duże przeszklone przestrzenie (np. składających
się z kilku mniejszych okien, usytuowanych obok siebie czy z okien oraz drzwi tarasowych).
Okna drewniane - Okna drewniane mogą być zrobione z różnych rodzajów drewna: z drewna
miękkiego (sosna, modrzew, świerk), z drewna twardego (dąb) lub z drewna egzotycznego (meranti,
majau).Wyróżniają się dużą wytrzymałością i wysoką dźwiękoszczelnością.
Okna antywłamaniowe - Są za to okna, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które
sprawiają, że dzięki temu mają podwyższoną odporność na włamania. Do takich zabezpieczeń zaliczyć
możemy m.in. szyby klasy P3 lub P4, które pokryte są dodatkowo folią antywłamaniową, zaczepy
antywyważeniowe czy klamki zamykane na klucz.
Wełna mineralna - materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wykorzystywany w budownictwie
do termicznych i akustycznych izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów
i stropodachów oraz ciągów instalacyjnych.
Styropian (polistyren ekspandowany) - powstaje w procesie gwałtownego ogrzewania parą wodną
spienienia granulek polistyrenu. Granulat zawiera porofor (czynnik spieniający). Sam materiał składa
się tylko w 2% z polistyrenu, resztę stanowi powietrze. Wykorzystywany jest m.in. do termoizolacji w
postaci płyt lub luźnych granulek wtłaczanych w wolne przestrzenie ścian budowli.
Pianka poliuretanowa - materiał izolacyjny składający się głównie z polikarbaminianu. Materiał jest
fabrycznie wtłaczany w hermetyczne opakowanie. Największą zaletą pianki PUR są jej świetne
parametry termoizolacyjne. Pianki PUR znoszą też stosunkowo duże obciążenia i są odporne na
grzyby i pleśnie.

Korek - jest to kora dębu korkowego, rosnącego w klimacie śródziemnomorskim, którą obiera się z
dębu co 9-10 lat bez szkody dla drzewa. W budownictwie korek stosuje się na wykładziny podłogowe,
okładziny ścienne i tapety korkowe oraz jako materiał do izolacji cieplnej i akustycznej ścian i dachów.
Włókno kokosowe - to naturalny materiał izolacyjny, który dociera do nas głównie z Oceanii. Izolacja
z włókna kokosowego ma dobre właściwości termoizolacyjne. Wykorzystywany do izolacji cieplnej i
akustycznej budynków.
Keramzyt - jest lekkim kruszywem budowlanym, wypalanym z gliny ilastej. Po wypaleniu w
obrotowym piecu o temperaturze ponad 1100 stopni Celsjusza powstają czerwono – brązowe
granulki o różnych rodzajach grubości – od kilku milimetrów do około dwóch centymetrów. Są
twarde, spoiste, niepalne, odporne na wilgoć i mróz. Wszystko to sprawia, że keramzyt można
wykorzystać w budownictwie na wiele różnych sposobów.
Denim Aerożel - materiał będący rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo małej gęstości. Na jego masę składa
się w 90-99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący jego strukturę. Aerożele są też
obecnie materiałami o najmniejszym dla ciał stałych współczynniku przewodnictwa ciepła.
Wideodomofon - rządzenie umożliwiające komunikację słowną z osobą, która chce wejść do budynku
oraz obejrzenie tej osoby. Kamera zainstalowana jest na drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej,
natomiast monitor znajduje się w mieszkaniu. Podobnie jak w domofonie, urządzenie umożliwia zdalne
odryglowanie zamka.
Kamera zewnętrzna – urządzenie umożliwiające obejrzenie i nagranie tego, co dzieje się na zewnątrz
budynku.
Inteligentne łóżko - inteligentne łóżko ma za zadanie podnieść komfort snu i odpoczynku jego
użytkowników, dzięki takim udogodnieniom jak m.in. czujnikom monitorującym sen, czy urządzeniom
kontrolującym funkcje życiowe użytkownika, regulującym stopień nachylenia łożka, temperaturę i
wentylację.
Biokominek - forma kominka opalanego płynnym lub żelowym paliwem na bazie alkoholu, który nie
wytwarza dymu ani zapachu. Biokiminki nie wymagają instalacji kominowej, a ciepło, które powstaje
w procesie spalania, nie wydostaje się przez komin, lecz pozostaje w pomieszczeniu. Brak instalacji
kominowej pozwala na łatwe przemieszczanie biokominka.
Elektroniczna niania dla zwierząt domowych – to kamera, która służy do obserwowania naszego
pupila, gdy nie będzie nas w domu. Urządzenie może posiadać wiele dodatkowych funkcji, np. może
robić zdjęcia, zapisywać ważne wydarzenia z życia czworonoga a nawet serwować mu smakołyki.
Inteligentne wtyczki - wyświetlają dane o zużyciu prądu. Gdy urządzenie pozna nasze nawyki, może
samodzielnie odłączać w nocy pobór mocy od sieci, dzięki czemu nieużywane sprzęty nie będą
pobierać zbędnej energii, a my zaoszczędzimy pieniądze.
Asystent głosowy – to funkcja, która umożliwia kontrolę za pomocą głosu różnych urządzeń - m.in.
smartfonów, telewizorów, głośników, robotów sprzątających czy inteligentnych żarówek lub
termostatów.
System sterujący grzejnikami CO - to zestaw bezprzewodowych, współpracujących ze sobą urządzeń,
które zapewniają sprawne i efektywne działanie instalacji grzewczej oraz zamontowanych w
pomieszczeniach grzejników.

Domowa sauna - to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i w zależności od rodzaju
sauny, wysoka lub niska wilgotność. Pobyt w saunie poprawia krążenie i relaksuje.
Inteligentny oczyszczasz powietrza - urządzenie filtrujące powietrze i usuwające z niego
zanieczyszczenia.
Mikro turbina wiatrowa 5kw - Przydomowe elektrownie wiatrowe charakteryzują się prostą
konstrukcją, której sercem jest prądnica (silnik wiatrowy, generator wiatrowy). To nazwa urządzenia,
które potrafi zmienić energię kinetyczną wiatru i wytworzyć prąd z ruchu obrotowego wirnika. O
mocy 5000 Watów
Mikro turbina wiatrowa 3kw Przydomowe elektrownie wiatrowe charakteryzują się prostą
konstrukcją, której sercem jest prądnica (silnik wiatrowy, generator wiatrowy). To nazwa urządzenia,
które potrafi zmienić energię kinetyczną wiatru i wytworzyć prąd z ruchu obrotowego wirnika. O
mocy 3000 Watów
Zasilanie sieciowe Panele słoneczne – zwane też bateriami słonecznymi lub panelami fotowoltaicznymi urządzenia
służące do produkcji energii elektrycznej bezpośrednio z energii słonecznej. Elementy składowe
baterii słonecznych nazywane są fotoogniwami lub ogniwami fotowoltaicznymi.
Zielony dach - to pokrycie dachowe, składające się z warstw umożliwiających uprawę na nim roślin.
Inwestycja w ten rodzaj pokrycia ma wiele ekologicznych i ekonomicznych zalet, ale wiąże się z
dodatkowymi kosztami wynikającymi ze specyfiki jego instalacji na dachu.
Papa termozgrzewalna - to nowoczesny produkt izolacyjny wykorzystywany do krycia dachów oraz
zabezpieczania piwnic, fundamentów i innych elementów podziemnych. W przeciwieństwie do
zwykłej papy, złożonej z tekturowego rdzenia pokrytego asfaltem, charakteryzuje się złożoną
budową.
Gont drewniany - to rodzaj naturalnego materiału (nazywany także szkudłami, szyndlem lub
szyndziołem), którego używa się do wykonywania pokryć dachowych, a niekiedy także pokryć
elewacyjnych. Zazwyczaj jest to deseczka, wykonana z drewna iglastego, która ma przekrój klina.
Gont bitumiczny - to pokrycie dachowe w postaci długich, elastycznych pasów z wcięciami w różnych
kształtach, np. prostokąta, trójkąta, łuski, trapezu lub sześciokąta. Dzięki tym wcięciom, po ułożeniu
na dachu wyglądają jak rzędy dachówek lub gontów.
Dachówka ceramiczna - jedno z najstarszych i zarazem najcięższych pokryć dachowych stosowanych w
tradycyjnym budownictwie. Są one niepalne i bardzo odporne na zmiany warunków atmosferycznych.
Mają niewielką nasiąkliwość i dużą mrozoodporność.
Cool roof – ta specjalna powłoka, którą pokryta jest dachówka, umożliwia odbijanie promieni
słonecznych, a tym samym ogranicza przenikanie ciepła (bądź zimna) do wnętrza domu. Chłodne
dachy powodują, że do wnętrza domu (w zależności od pory roku) przedostaje się mniej ciepła lub
zimna. Dzięki temu, w lecie oszczędzamy na klimatyzacji, natomiast podczas zimy na ogrzewaniu.
Blachodachówka - stalowe pokrycie dachowe produkowane z ocynkowanych blach stalowych o grubości
0,4-1,25 mm, powlekanych powłokami organicznymi. Lekkość blachodachówki pozwala na jej montaż w
budynkach starych i nie posiadających wzmocnionej więźby dachowej. Dodatkowym atutem jest
gładkość materiału, która pozwala swobodnie osuwać się pokrywie śnieżnej i chroni dach przed
korozją i niszczeniem.

