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Glavni kriteriji projekta RenovActive so bili cenovna dostopnost,
enostavna reprodukcija in prilagodljivost. Namen projekta je
testiranje principov Aktivne hiše na tipologiji enodružinskih
socialnih stanovanj, kar pomeni najti pravo razmerje med stroški
na eni strani ter bivalnim udobjem in energijsko učinkovitostjo na
drugi.
Koncept prenove RenovActive obsega polovico stanovanjskega
dvojčka, površine 80 m2 razporejene v pritličju in nadstropju.
Podstrešje je bilo neizkoriščeno. Hiša je v lasti stanovanjskega
sklada Foyer Anderlechtois in je del naselja Bon Air, zgrajenega
v letu 1920. Stanovanjski sklad ima v lasti, poleg polovice hiš v
soseski, še 3.740 stanovanj.
Hiša vključuje sedem elementov prenove koncepta RenovActive,
katere je možno poljubno izbirati in aplicirati tako na prenovo kot
novogradnjo. Izbira tehnologije in materialov je tista, ki koncept
prilagaja na raven cenovne dostopnosti ali glede na finančne
sposobnosti investitorja. Bistvo koncepta pa je združljivost cene,
bivalnega ugodja in energijske učinkovitosti, saj bo le s cenovno
dostopnostjo prenova približana ljudem, s tem pa tudi možnost
za kakovostnejše in bolj zdravo bivanje.
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Znotraj obstoječega tlorisa se je povečala
bivalna površina pritličja. Prizidek v
velikosti 15 m2 daje dodatno udobje in je
obenem prostor, ki je povezan z vrtom in
radodarno osvetljen z dnevno svetlobo za
stimulacijo človeškega bioritma. Stopnišče
je postavljeno na drugo lokacijo od prvotne.
S tem je omogočena komunikacija vseh
prostorov. Stopnišče ima dvojno funkcijo: je
jašek za svetlobo in prezračevanje. S svojo
odprtostjo omogoča distribucijo svetlobe
v vsa nadstropja. Učinkovito preskrbuje
etaže s svežim zrakom, kar se zagotavlja
z nadzorovanim sočasnim odpiranjem
strešnih oken na vrhu stopnišča.

Fotografije: Adam Mørk

SEDEM ELEMENTOV PRENOVE:
IZDELKI UPORABLJENI
V PROJEKTU
Svetlobnik (TWR, stran 77)
Namesto umetne razsvetljave
daje dnevno svetlobo nad tušem
v kopalnici.
1
Izraba podstrešja

2
Povečanje okenskih
odprtin

Elektrificirano strešno okno
(Integra, stran 66)
Za nadzorovano naravno
prezračevanje s časovno nastavitvijo
odpiranja-zapiranja oken.

3
Jašek za svetlobo
in prezračevanje

5
Hibridni sistem
prezračevanja

4
Dinamično zunanje
senčenje

6
Izboljšan toplotni
ovoj

Uporabljen je hibridni sistem prezračevanja.
V poletnih mesecih je uporabljeno naravno
prezračevanje preko oken. Učinkovita
izmenjava zraka se doseže z dimniškim
efektom preko stopnišča. Pozimi je v
uporabi mehansko prezračevanje v izogib
prepihu in toplotnim izgubam. Izboljšan
toplotni ovoj stavbe in nova okna
zmanjšujejo porabo energije in prispevajo
k dobri notranji klimi.
Nadgradnja ogrevalnega sistema vključuje
talno gretje kot tudi sodobno radiatorsko
ogrevanje v nadstropjih.
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Razširitev
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Pri skromni obstoječi kvadraturi je izraba podstrešja
pomenila velik doprinos k bivalni površini. 12,5 m2 tlorisne
površine je spremenjenih v dodatno otroško sobico polno
svetlobe. Mansarda je povezana z etažami preko novega
stopnišča, z vrha katerega dovajajo svetlobo strešna okna.
Prostori pod streho so tisti, kjer kreacija svetlobe skoraj nima
omejitev.

Pritličje – obstoječe

Nadstropje – obstoječe

Pritličje – novo

Nadstropje – novo

Mansarda – novo
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Analiza količnika dnevne svetlobe
21. marec, oblačno nebo
Daylight Factor %
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Zagotavljanje dobre naravne osvetlitve
prostorov je pri prenovah zelo pomembno,
saj se z zamenjavo oken in izolacijo sten
svetlobno ugodje poslabša. S programom
se je preverilo stanje osvetlitve in na osnovi
tega povečala površina oken ter predvidela
ustrezna količina in razporeditev oken
v mansardi in prizidku.

Mansarda – novo

Nadstropje – obstoječe Nadstropje – novo

Okenske odprtine je potrebno ustrezno
senčiti. V ta namen je uporabljeno
dinamično zunanje senčenje, ki zmanjšuje
pregrevanje poleti in pomaga vzdrževati
prijetno notranjo klimo. Kotiček za prho
potrebuje svetlobo, ki jo dovaja svetlobnik.
Uporabljen je tudi za umetno razsvetljavo,
saj je vanj vgrajena lučka.

Pritličje – obstoječe

Pritličje – novo
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