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1 Zgodovina projekta 

Z odmevnim uspehom kompaktnih naprav posebej razvitih za potrebe trga pasivnih 

hiš, je podjetje Drexel und Weiss doseglo meje proizvodnih zmogljivosti v svoji stari 

tovarni na obrobju Bregenza. Pojavila se je potreba po približno 3,000 m2 prostorov z 

možnostjo bodoče razširitve za nadaljnjih 1,500 m2. Poleti 2004 se je pričelo iskanje 

primernega zemljišča, saj so sprva predvidevali, da lahko potrebe po novih 

proizvodnih prostorih zadovolji samo nova stavba. 

V procesu iskanja alternativ so odkrili obstoječo 

prazno halo in kmalu je postalo jasno, da bi 

popolnoma ustrezala njihovim potrebam glede 

infrastrukture, lokacije, velikosti in možnosti 

dograditve. Vendar pa je bila industrijska hala, 

zgrajena leta 1969, v zelo slabem stanju, pa tudi 

njen ovoj še zdaleč ni ustrezal zahtevam po visoko 

toplotno izoliranem ovoju stavbe. 

Kljub temu so uspeli prepričati najemodajalca, ki naj bi pri prenovi tudi delno 

sodeloval, da je investicija v izvedbo ovoja v pasivnem standardu izvedljiva in 

smiselna. Iz tega razloga so se odločili za najem obstoječe dvonadstropne 

industrijske hale, obsežno obnovo in prilagoditev specifičnim zahtevam. 

Celotno načrtovanje, pridobitev dovoljenja in celotna 

preureditev je bila končana v neverjetnih 10 mesecih od 

začetka projekta v oktobru 2004 do preselitve podjetja na 

nov naslov v začetku avgusta 2005. 

Zaradi hitre rasti podjetja, se je druga faza graditve 

začela že poleti 2007. Ta je obsegala prenovo sosednje 

hale na zahodu z nadaljnjimi 1500 m2 in je bila zaključena 

v februarju 2008. 

 



2 Arhitektura 

Čeprav je bila stavba prvotno namenjena proizvodnji nogavic, je zaradi svoje 

nevtralne zasnove ustrezala tudi potrebam novega uporabnika in nudila skupno 3300 

m2 prostora. Vsi proizvodni in pomožni prostori so sedaj umeščeni v spodnje 

nadstropje, v zgornjem nadstropju pa so skladiščni prostori, proizvodnja manjših 

sestavnih delov in upravni del, ki je povezan z novim dvonadstropnim vhodnim 

prostorom s svojevrstnimi jeklenimi spiralnimi stopnicami.  

 

Poleg pisarniških prostorov, ki so sestavljeni iz niza posameznih in skupinskih 

prostorov vzdolž vzhodne fasade in popolnoma novega sanitarnega dela, se tu 



nahaja tudi večja učilnica, ki lahko v povezavi z avlo, kuhinjo in vhodnim prostorom 

služi tudi za izvedbo najrazličnejših dogodkov.  

 

3 Zasnova 

3.1 Oblika 

Zahvaljujoč jasno določeni geometrijski 

obliki stavbe je bilo mogoče njen celoten 

ovoj relativno enostavno in tudi z 

minimalnimi dodatnimi stroški nadgraditi na 

raven pasivnega standarda, saj je bilo v 

vsakem primeru treba obnoviti zunanje 

elemente – fasado, okna in streho. Hala je 

bila pravzaprav slečena do svoje nosilne 

konstrukcije, nakar je bil njen celoten ovoj 

izdelan povsem na novo. 

 

3.2 Fasada 

Poškodovani prefabricirani betonski 

sendvič elementi so bili odstranjeni in 

nadomeščeni z lesenimi montažnimi 

elementi z visoko učinkovito toplotno 

izolacijo. Betonski fasadni elementi in 

parapeti so bili prav tako zaščiteni z 

izoliranimi lesenimi elementi. Nova 

konstrukcija je bila nato obložena z 

vlaknocementnimi ploščami črne barve, ki 

so bile položene v vodoravnih pasovih 

različne višine in z zamaknjenimi stiki. S to 

geometrijo fasade je bilo možno rešiti vse 

stike z obstoječimi okenskimi in vratnimi 

odprtinami. 

 

 



3.3 Okna 

Nova okna imajo okvirno konstrukcijo iz jelovega 

lesa s krovnimi profili iz črno eloksiranega aluminija. 

Elementi, ki jih je možno odpirati imajo lesen okvir 

debeline 90 mm in so vpeta v osnovno konstrukcijo. 

Okna so zastekljena s troslojnimi izolativnimi stekli s 

toplotnoizolativnimi distančniki, kar zagotavlja U 

vrednost 0,6 W/m2K. 

3.4 Streha 

Na ravno streha je bila dodana izolacija iz plošč ekspandiranega polistirena debeline 

20 cm (poleg prvotne izolacije debeline 14 cm). Streha je bila zatesnjena z 

membranami, ki ne vsebujejo PVC. 

3.5 Talna plošča 

Talna plošča z U vrednostjo 2,3 W/m2K je na prvi pogled predstavljala nerešljivo 

težavo z vidika toplotnih izgub. Z natančnejšimi dinamičnimi simulacijami pa je bilo 

potrjeno upanje, da se bo temperatura zemlje v območju hale precej bolj prilagodila 

relativno stalni temperaturi znotraj hale, kot pa povprečni temperaturi tal iz okolice, 

saj je stično območje po obodu stavbe v dolžini pribl. 120 m precej majhno glede na 

površino stavbe (1800 m²). K temu je pomembno pripomogla še obodna izolacija s 

ploščami iz ekstrudiranega polistirena, ki so bile položene do globine 80 cm, s čimer 

so bili v veliki meri zmanjšani toplotni mostovi preko temeljnih tal. 

 

 



4 Strojne inštalacije 

4.1 Doseganje standarda pasivne hiše 

Kompaktna stavba z veliko prostornino že v osnovi nudi zelo zanimive pogoje za 

energetsko optimizacijo. Z relativno omejenimi dodatnimi stroški za ovoj stavbe, 

katerega je bilo potrebno po tridesetih letih v vsakem primeru obnoviti, je bilo mogoče 

zagotoviti visoko učinkovito izolacijo – tako v območju zunanjih kot notranjih sten. 

Tudi dodatni stroški za visoko izolativna okna, ki predstavljajo 10% tlorisne površine, 

so ostali v sprejemljivih mejah. To relativno nizko razmerje okenskih površin kljub 

vsemu zagotavlja visoko stopnjo osvetljenosti z dnevno svetlobo v območjih, kjer je 

to pomembno in potrebno. Okna predstavljajo tudi pomemben element z vidika 

uravnavanja energijske bilance. To še posebej velja v poletnem obdobju, ko za 

prijetno klimo v prostoru ni potrebno nikakršno dodatno aktivno hlajenje. 

Konstrukcijske detajle v zvezi s toplotnimi mostovi in tesnjenjem zraka je bilo treba 

zasnovati v skladu s standardi za pasivne hiše, kar je bilo pri prenovi na nekaterih 

mestih sicer težko zagotoviti. Tako je bilo možno doseči računsko rabo toplote v 

višini 10 kWh/m²a ob zavedanju, da je bilo pri prenovi praktično nemogoče 

identificirati in oceniti prav vse toplotne mostove. Kljub temu je bil pasivni standard 

zagotovljen brez težav, saj je bila dosežena povprečna letna raba toplote za 

ogrevanje v višini 11,5 kWh/m²a. 

Pri tem pa neizolirana talna plošča kljub 

vsemu predstavlja največji vir toplotnih izgub, 

saj z računskimi izgubami v višini pribl. 

25,000 kWh/a (7,5 kWh/m²a) predstavlja 

približno četrtino vseh transmisijskih toplotnih 

izgub. 

Skupna raba električne energije za ogrevanje, 

prezračevanje in toplo vodo znaša pribl. 

15,000 kWh/a, kar tako z vidika primarne 

energije kot tudi z vidika stroškov predstavlja 

več kot 50% zmanjšanje glede na količino, ki 

je bila potrebna na stari lokaciji na štirikrat 

manjši površini. Specifična raba primarne 

energije za delovanje hišne tehnike je z 

vrednostjo 13.5 kWh_PE/m²a praktično 80% 

pod mejno vrednostjo za pasivne hiše! 

 

 



4.2 Zasnova 

Inštalacije ogrevanja in prezračevanja v posameznih območjih je prilagojena 

potrebam v teh območjih in s tem povezanimi emisijami onesnaževal. Tako kot v 

stanovanjskih stavbah z relativno visoko gostoto stanovalcev je tudi v tej stavbi 

uporabljena klasična tehnologija za ogrevanje pasivnih hiš, kar pomeni, da se 

potrebna količina toplote v prostore vnaša preko dovedenega svežega zraka, ki ga 

potrebujemo v vsakem primeru za zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka. Ta rešitev 

je uporabljena v območju pisarn v zgornjem nadstropju, kjer sta uporabljeni dve 

kompaktni napravi Drexel und Weiss.  

Potrebe po topli sanitarni vodi (za kopalnice v proizvodnem delu, ter umivalnike 

sanitarijah) prav tako pokriva ena od teh kompaktnih naprav. 

 
 

 

 

 

 

 

Kompaktne 

naprave 

(prezračevanje, 

ogrevanje, 

priprava tople 

vode) za pisarne 

in sanitarije 

 

Čeprav so vhodni prostor, čajna kuhinja, učilnica in občasno uporabljeni prostori za 

rekreacijo opremljeni s samodejnim prezračevalnim sistemom, se toplota v te 

prostore vnaša preko statičnih površin (stensko gretje, nizkotemperaturni radiatorji), 

saj potrebi po prezračevanju in po toploti časovno ne sovpadata. Tudi v proizvodnem 

delu (samo končna montaža) ter v skladišču so emisije onesnaževal zelo nizke v 

primerjavi z velikostjo prostora. Zato so tudi tu uporabljeni radiatorji ali pa sistem 

ogrevanja z recirkulacijo zraka (proizvodni del). Svež zrak pa je v proizvodni del 

doveden preko prezračevalnega sistema za delavnice za spajkanje in varjenje. 



Samodejna prezračevalna naprava je vgrajena v proizvodni enoti za majhne 

elemente. 

 

Preostalo potrebno toploto proizvede toplotna črpalka tipa 

voda/voda z izhodno močjo 40 kW, saj je bilo v ta namen možno 

uporabiti vodnjak do podtalnice, ki je bil zgrajen že za potrebe 

prvotne tovarne (hlajenje proizvodne dvorane). Osrednja 

prezračevalna naprava za velike pretoke zraka in enota za 

vlaženje zraka sta bili odstranjeni, s čimer se je sprostil prostor 

velikosti skoraj 150 m2, ki je bil nato uporabljen za pomožne 

prostore. 

 

4.3 Posebnosti zemeljskega izmenjevalnika toplote 

Pri prenovah je polaganje zemeljskega izmenjevalnika za zrak pogosto zelo težavno, 

ali pa celo neizvedljivo. V tem primeru pa je obstoječa stavba nudila elegantno 

rešitev tudi za to potrebo, saj je bil dovod zraka nekdanjega prezračevalnega sistema 

speljan preko pohodnega podzemnega jaška (s presekom pribl. 2m x 2m). Stene 

tega jaška imajo temperaturo okolišne zemlje in tako nudijo idealno okolje za potrebe 

predhodnega ogrevanja ali hlajenja svežega zraka. 

V ta namen je bil sveži zunanji zrak po zajemu preko filtra speljan skozi neizolirano 

cev iz spiralno navite pločevine premera DN 400 in dolžine 90 m, ki je položena v 

prej omenjenem jašku. Pričakovan je bil enak učinek kot pri dobrem zemeljskem 

izmenjevalniku (najnižja izstopna temperatura zraka okrog 6°C); izkušnje na podlagi 

delovanja v minulih treh letih so potrdile izračune. 



 
 

Predhodno ogrevanje zunanjega zraka v obstoječem podzemnem jašku, kot alternativa 

običajnemu zemeljskemu izmenjevalniku toplote 

5 Analiza stroškov 

Na nivoju same stavbe so nastopili naslednji dodatni stroški v primerjavi z ukrepi, ki 

bi bili potrebni, če bi ovoj stavbe sanirali na nivo rabe energije v višini okrog 70 

kWh/m² (1. faza prenove): 

Dodatna izolacija ravne strehe €55,000 

Dodatna izolacija zunanjih sten €12,000 

Okna s skupno U vrednostjo 0.9 namesto 1.6 €16,000 

Tesnjenje zraka €5,000 

Obodna izolacija v tleh €6,000 

Skupni dodatni stroški za stavbo €94,000 

Pripadajoči manipulativni stroški in stroški dela €10,000 

Skupni dodatni stroški €104,000 

 

Inštalacije ogrevanja in prezračevanja je bilo možno zasnovati cenovno ugodneje kot 

pri običajnih stavbah. Običajno so s tem povezani naslednji stroški: 

Območje Specifični stroški Površina Povpr. strošek 

Pisarne (ogrevanje/prezračevanje) €/m² 150 600 m² €90,000 



Proizvodnja 

(ogrevanje/prezračevanje) 

€/m² 100 1,500 m² €150,000 

Skladišče (ogrevanje) €/m² 60 800 m² €48,000 

Skupni stroški za ogrevanje in 

prezračevanje pri običajnih načinih 

gradnje 

  €288,000 

Dejanski stroški po pogodbah (ta 

znesek je bil z lastnim vložkom 

dejansko še precej znižan) 

  €190,000 

Razlika = prihranek pri izvedbi 

inštalacij ogrevanja in 

prezračevanja zaradi prehoda na 

zasnovo za pasivne hiše 

  €98,000 

 

Skupni dodatni stroški zaradi prehoda na zasnovo pasivne hiše so tako znašali 

vsega €6,000. Za približno enako vrednost pa so se znižali tudi letni stroški za 

energijo, tako da se je dodatna investicija povrnila že v prvem letu delovanja.  

Poleg tega je treba povedati tudi to, da sistem klimatizacije zraka v poletnem času ni 

bil vključen v zasnovo prenove, vendar pa je bivalno ugodje izvedene prenove v 

pasivnem standardu neprimerno višje. 


