
ENERGIJSKO HIŠO
MEGAMIK ODLIKUJE:
PREVERJENA ZNANJA gradnje ogreval-
nih sistemov v povezavi s stoletno slovensko 
gradbeno tradicijo. Obenem pa so upoštevane 
tudi najnovejše raziskave na področju bivalne 
kulture, zato je v skladu z njimi starim veščinam 
dodana tudi moderna tehnološka izvedba.

ENERGIJSKA HIŠA

CENEJŠA GRADBENA IZVEDBA, ki se 
naslanja na izbor materialov izključno naravnega 
izvora in domače izvajalce, ki so po kvaliteti pri-
merljivi s tujimi, a občutno cenejši. Zanemarljivo 
nizki so tudi vzdrževalni stroški, saj so uporablje-
ni materiali skozi stoletno uporabo dokazali svo-
jo ustreznost in trajnost.

NIZKI STROŠKI OBRATOVANJA, saj je 
jedro ogrevalnega sistema peč na trda goriva, ki 
ob zelo majhni porabi omogoča izjemno visoke 
toplotne izkoristke. 

PRILAGODLJIVOST IN EKSKLUZIVNOST 
IZVEDBE, ki upošteva želje najrazličnejših 
investitorjev, vsem pa zagotavlja preverjeno 
kvaliteto, zračnost prostorov in zdravo bivalno okolje.

MEGAMIK d.o.o.
Boštjan in Tanja Mikelj
Pišece 99a, 8255 Pišece

031 693 870 / 041 631 502
info@megamik.si
www.megamik.si

Lastnika Boštjan in Tanja Mikelj po enem 
letu bivanja v hiši Megamik ugotavljata, 
da dejanski stroški obratovanja hiše ne 

odstopajo od prvotno predvidenih. 
Cca 500 EUR/leto, kar vključuje stroške 

ogrevanja in elektrike.

Hiša prihodnosti,
ki upošteva nove tehnologije

in stoletna stara
graditeljska

znanja.



ENERGIJSKA HIŠA

Podjetje MEGAMIK d.o.o. več kot četrt stoletja 
združuje izkušnje in novosti na področju grad-
nje ogrevalnih naprav in pečarstva. Pred izved-
bo strokovno svetuje in ureja ustrezno nabavo 
materialov. Poleg gradnje ponuja tudi koncept 
hiše, ki ga lahko ekskluzivno prilagodi inves-
titorjevim zahtevam in njegovim življenskim 
potrebam.

Osrednja značilnost energijske hiše Megamik 
je toplozračna in akumulacijska peč. Pretok 
toplega zraka je regulacijsko voden po vseh 
prostorih. Akumulacijski del je razpeljan tako, da 
ob vsakodnevnem kurjenju omogoča konstantno 
temperaturo. 

Posebna pozornost je posvečena izboru nara-
vnih materialov, ki so kompatibilni med seboj, 
enako sprejemajo vlago in jo oddajajo. Tak način 
gradnje pomeni, da hiša naravno »diha«, klima v 
hiši pa je prijetna v vseh letnih časih. Tako gra-
jena hiša nima negativnih sevanj, zato omogoča 
prijetno bivanje, ustvarjalno ozračje in odlično 
počutje. Lončena peč prinaša v naš dom prijetno 
toploto, ki nas duhovno uravnoteži, pomirja in 
osrečuje.

• neto tlorisne površine 100m2
• hiša zgrajena iz 40cm blokov ytong
• medetažna in stropna plošča sta iz montažnih  
   blokov ytong
• spodnja plošča: estrih s 15cm izolacijo
• strop je dodatno izoliran z 20cm izolativne volne
• vsi notranji ometi obdelani s termobarvo
• dimniški sistem s keramično cevjo
• okna troslojna, termopan
• na strehi samooskrbna elektrarna 5,7kW
• ogrevanje toplozračna in akumulacijska 
  lončena peč

Pri vgradnji sistema prezračevanja z rekuperacijo 
toplote ima hiša energijsko izkaznico B2.
Cena hiše brez pohištva cca 110.000 EUR.
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