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Tehnologia IZODOM 

Pentru case rezistente, pasive 
sau eficiente energetic 



Cuprins 
• Ce este tehnologia IZODOM? 
• De ce merită să construim în tehnologia IZODOM? 
• Schimbări în legislația EU și românească. 
• Obiective de referință
• Ce este o casă pasivă? 
• Elementele tehnologiei IZODOM 
• Cum se montează? Ce tip de finisaje? Ce tip de încălzire/ Aer 

condiționat? 
• IZODOM și concurența 
• Mituri despre tehnologia IZODOM si despre polistiren 
• Avantajele IZODOM 



IZODOM – TEHNOLOGIE POLONEZĂ
PENTRU CASE EFICIENTE ENERGETIC ȘI
PASIVE 

Ce este IZODOM?



Ce este IZODOM? 



ICF - Insulated Concrete Formwork
Betonul – cunoscu și folosit din antichitate iar 

Polistirenul – cunoscut din 1951 



Tehnologia ICF
este bine cunoscută de la începutul 
anilor ’60 ale secolului trecut 

• Waterloo, 22-niveluri, 
Canada, 2013 

• 9360m2 
• 22 – etaje supraterane 
• Una dintre cele mai înalte 

structuri ICF construite 
pâna acum 

• Construit în condiții de 
iarnă

• Timp de execuție: 13 luni 
• Structura ICF: 8 luni 



AM LIVRAT DEJA MATERIALE PENTRU 
20 000 IMOBILE ÎN 42 ȚĂRI

De ce meritaă să construim în tehnologia IZODOM? 



Peste 28 ani experiență

IZODOM are peste 28 ani experiență în domeniul construcțiilor in 
special pentru case pasive sau eficiente .



Cea mai bună calitate de la BASF

Materie primă de cea mai bună
calitate de la firma BASF.

Chiar și BASF folosește
elementele IZODOM pentru
a promova NEOPOR.



Material:

NEOPOR înseamnă:

• Izolație superioară
• Durabilitate
• Rezistență 200 kPa
• Densitate 30g/l

NEOPOR



Material:

PERIPOR înseamnă:

• Rezistență la umiditate și 
foarte bună comportare la 
încărcări mari

• Densitate 40 g/l
• Rezistență 300 kPa

PERIPOR



Cea mai bună calitate

Calitatea superioară a elementelor profesjonale IZODOM a 
fost recunoscută prin multiple certificate și distincții



Cea mai bună calitate



Cea mai bună calitate



Tehnologie „verde” 
Izodom este prima companie producătoare

de materiale de construcții premiată de 

Ministerul Mediului din Polonia 

(www.greenevo.gov.pl), ca și specialiști în

technologii de eficiență energetică si efectele

pozitive pentru mediu.

Compania IZODOM este membră în Caring

for Climate organisation și a fost premiată

de catre Comisia Europeană în 2013. 



Consultanță pentru proiectanți

Oferim o soluție completă pentru proiectare



Avantajele tehnologiei Izodom

ü Calitate garantată – certificate europene
ü Ofertă completă
ü Fără punți termice
ü Cladirile sunt perfect ermetice
ü Suprafață utilă mai mare la aceeași suprafață construită
ü toate elementele pot fi oferite in format Auto CAD
ü Suport tehnic

ü Cea mai buna rezistență la cutremure și uragane
ü Tehnologie verde - 2 500 000 tone CO2 salvate deja
ü Experiență peste 20 000 buildings
ü Economii importante la încălzire si aer condiționat

https://www.youtube.com/watch?v=A3WKXOnotnU


DIN 2021 DOAR IMOBILE PASIVE SAU
EFICIENTE ENERGETIC

Schimbări in legislația româneasca si Europeană



PESTE 28 ANI EXPERIENȚĂ

Lucrări de referință:



IZODOM în toată lumea
Au fost construite deja peste 20 000 de imobile din 1991 

în toată Europa, Moroc, Australia, Nigeria, Emiratele
Arabe Unite, SUA, Brazilia, Nepal etc.

Avem reprezentanțe în 42 de țări



Locuințe sociale
Argyll și Greenock, Scotland, UK



Locuințe sociale

Auchel și Barlin, Franța



Locuințe sociale
Argyll și Greenock, Scotland, UK



Apartamente de lux 6 niveluri proiectate în standard de casă pasivă

Kaunas, Lithuania
„Incălzire gratuită pentru 5 ani”



Imagini din timpul construcției

Kaunas, Lithuania
Timp de execuție pentru un nivel: 3 săptămâni



Imagini din timpul construcției

Kaunas, Lithuania
Arie utilă: 2 040 m2



Imagini din timpul construcției

Kaunas, Lithuania



11 case înșiruite eficiente energetic

Vantaa, Finlanda
2,73 EUR/m²/an – costul anual pentru încălzire/aer condiționat/apă caldă



Villa in Oslo, Norway

Cheltuieli cu încălzirea: 1,60 EUR /m2/an



Villa in Oslo, Norway

320 EUR /an (200m2)
în construcție



Casă pasivă în Tallinn

Estonia



Casă pasivă în Devon

United Kingdom



Case înșiruite la standard pasiv

Luxembourg



Casă pasivă în Rzeszów EKODOM, Polonia („Natura 2000” zona protejată)

1,34 € /m2 adică 310 €/215 m2 /an



Casă pasivă în Faroe Islands

Denmark



Casă pasivă în Vantaa, Finland

Cost anual încălzire: 396 EUR (220 m2)



Rezidența Rafałki

Aleksandrów Łódzki, Polonia



Birourile IZODOM

Polonia



Passive settlement - Future Home

Bydgoszcz, Poland



Oraș eficient energetic – 3000 vile de lux

Emiratele Arabe Unite



Și multe altele …



Și multe altele …



CUM CONSTRUIM EFICIENT?

Ce este o casă pasivă?



• Ce înseamnă standardul pasiv?



Cum se pierde energia?



Caracteristicile casei pasive:

ü Orientarea corecta față de soare și o arhitectură corectă
ü Izolarea pereților U=0,10W/m²K;

Izolarea fundațiilor U=0,14 – 0,09 W/m²K;                        
Izolarea acoperișului U=0,15 – 0,10 W/m²K,

ü Ventilație controlată (ermetizare și ventilație cu recuperare),
ü Ferestre si uși eficiente, cu sticla triplș si benzi de etanșare

ü Surse de energie regenerabilă. 



Clasificarea clădirilor



Pasiv sau tradițional?

Se estimează că la o casă medie construită la standarde de 
eficienșă energetică se realizează o economoe de 30 000 eur
pentru costurile de întreținere.

Principalul avantaj al tehnologiei IZODOM este realizarea unei
economii de pînă la 90%, comparativ cu tehnologiile
convenționale.



Pasiv sau tradițional?

Suprafață 150 m2

Pret per kWh * 0.112 eur

cheltuieli cu încălzirea pentru o casă tradițională
[kWh/m2/a] area [m2] Pret per kWh *

95 150 0.112 1,596.00€            Economie/an After 20 years

cheltuieli cu încălzirea pentru o casă eficientă energetic 924.00€                  18,480.00€         
[kWh/m2/a] area [m2] Pret per kWh *

40 150 0.112 672.00€                

cheltuieli cu încălzirea pentru o casă pasivă 1,344.00€             26,880.00€         
[kWh/m2/a] area [m2] Pret per kWh *

15 150 0.112 252.00€                

* Romania



Tehnologii tradiționale

o Multe punți termice
o Izolația nu este continuă
o Imobilul nu este închis ermetic



Tehnologia IZODOM

ü Fără punți termice
ü Izolația este continuă în toată structura
üDurabilitatea structurii
üO închidere ermetica a imobilului



ESTE O EXTREM DE SIMPLU DE 
CONSTRUIT!

Principiile aplicate în tehnologia IZODOM



IZODOM este ca un LEGO

Montajul elementelor
IZODOM este ca o joacă.



Soluție completă Scade riscul apariției 
greșelilor în procesul de proiectare și execuție

Tehnologia Izodom este
compusă din:

• Vana termică
• Elemente de perete
• Elemente de planșeu
• Izolarea acoperișului



VANA TERMICĂ

Sistemul IZODOM



Vana termică IZODOM

ü Izolație de 15-25cm PERIPOR,
ü Element hidroizolant, 
ü Radier din beton 25cm, 
ü Fără punți termice,
ü Timp execuție: 2-3 zile, 
ü U=0,14W/m²K (0,09W/m²K)
ü Fundație simplu de executat:

pernă din balast compactat



Elementele vanei termice:



Vana termică IZODOM
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Simulare comportare vana termică



ELEMENTE PENTRU PEREȚI

Sistemul IZODOM



IZODOM – diferite dimensiuni inima de beton



Elemente de perete IZODOM



Super King Blok                           King Blok



Betonarea pereților



Manoperă –
Perete (structura
plus izolație)

Poți construi cu de 
până de 7 ori mai 
rapid!

Comparison

Necesar manoperă [h/m2]



Peretele IZODOM

Pereții de pe ambele direcții formează o structură de 

diafragme din beton foarte rezistentă. 

ü Până la 30cm izolație totală, 

ü15, 20, 25, 40 sau 50cm beton, 

ü Fără punți termice,

üU=0,10W/m²K

ü1m2 în doar 20 min



IZODOM element buiandrug



Buiandrug izolat

Aceeași izolație perfecta, la fel ca și la pereți



Buiandrug izolat

Extrem de simplu de realizat



Armarea centurii



Element suport planșeu



Detaliu realizare planșeu și închidere mansardă



Simulare comportare zone caracteristice



Cosoroabă, căpriori si element izolare acoperiș



Elemente de colț



Exemplu rigidizare perete cu stâlp suplimentar



Izodom sau tradițional?

ü Pentru elementele de perete de 35 și 45 cm 
performanțe aproape duble de izolare termică



Suprafață utilă câștigată:

ü Aproape 8m2 în plus, la aceeași performanță energetică!



ELEMENTE DE PLANȘEU

Sistemul IZODOM 



IZODOM – Elemente de planșeu

ü Legătură monolită cu pereții

ü Deschideri de până 7.8m

ü Nu necesită cofrare complexă

ü Timp de realizare cu 50% mai

scurt față de planșeele tradiționale

• lekki

• wytrzymały

• izolacyjny

ü Rezultă un planșeu cu nervuri dese
ü Suportă încarcări de peste 150 kN/m²



IZODOM – Elemente de planșeu



IZODOM – Elemente de planșeu
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IZOLAREA ACOPERIȘULUI

Sistemul IZODOM 



IZODOM - Izolarea acoperișului



IZODOM - Izolarea acoperișului



IZODOM - Izolarea acoperișului





Rămâne posibilitatea de a folosi
structură aparentă pentru mansardă



CUM SE MONTEAZĂ?

IZODOM system



Transport, depozitare, scule și utilaje simple



Lungimea elementului este de 1,25-2.00m

Marcaje la 50mm – ușor de măsurat, tăiat, ușor de 
realizat terminațiile



Multiple tipuri de elemente

Flexibilitate la alegerea formelor și finisajelor



Elemente de fixare și schela

Asigură menținerea elementelor de perete pe poziție 
pînă la turnarea betonului, fiind folosite si ca schelă 

pentru ușurarea montajului și turnării



Posibilitatea realizării instalațiilor în pereți
Crește viteza de execuție si se reduce cantitatea de moloz



Se realizează foarte ușor șlițuri pentru instalațiile electrice si sanitare

Zona interioară de 50mm polistiren se decupeaza
rapid cu tăietor cu lama caldă



ü Montajul ferestrelor în zona izolației



ü How should it look like?



FINISAJE

Sistemul IZODOM



Fațada ventilata din lemn

Econekt, Scotland



Finisaje

Tencuieli
Exemplu finisare – Lubliniec, Polonia



Finisaje

Fațadă klicker

Germania



Finisaje
Stuccowork

Hotel – Restaurant Napoleon – Smardzew, Poland



Finisaje interioare

Placaj ceramic



Internal wall linings

Gypsum cardboard plates



Finisaje interioare

Tencuială mecanizată pe baza de ipsos



Fixare obiecte grele

șurub 8 mm
Lungime: Min 12cm 



ÎNCĂLZIRE ȘI AER CONDIȚIONAT

Instalații



Sistem de ventilație cu recuperare de căldură

3

330 m.



ACESTEA SUNT CELE MAI COMUNE MITURI SI LEGENDE 
URBANE DESPRE POLISTIREN SI DESPRE CASELE ICF:

Întrebări și răspunsuri



Cele mai comune mituri
o Vei face o casă ca un termos
o Se va forma condens pe pereți
o Cum voi fixa dulapiorul?
o Polistiren pe interior?
o O va răsturna vântul!
o Am nevoie și de armare? Unde?
o Reacția la foc
o Este nevoie de precizie la montaj
o Se toarna beton înăuntru?
o Cum se toarnă betonul?
o Câte straturi?
o Cum se vor monta ferestrele si ușile?
o Polistirenul va dispărea!



Cele mai comune mituri
o Poate fi combinat cu alte tehnologii?
o Cum se monteaza instalațiile?
o Subsolul? 
o Care este durata de viață a polistirenului (EPS)?
o Cum se finisează peretele?
o Ce fel de materiale se folosesc pentru finisare?
o Se pot construi clădiri cu mai multe niveluri?
o Se poate adăuga un șemineu?
o Este betonul suficient de rezistent pentru a susține acoperițul?
o Este o tehnologie inovativă, este verificată?
o Ce se întâmplaă cu rozătoarele?
o Cât costă?



AVANTAJELE IZODOM

Sistemul IZODOM



Pentru proiectanți:
Când proiectezi în tehnologia IZODOM:

ü Nu este nici o limitare a formei: poți proiecta orice fel de 
imobil (blocuri, hale industriale, ziduri de sprijin, piscine)

ü Acces la informații, sfaturi și școlarizare oferite de 
IZODOM

ü Schite cu toate elementele sunt oferite în format digital 
pentru a fi folosite în Auto CAD sau alte programe

ü Imobilul este ermetic
ü Lipsa punților termice
ü Izodom garantează cele mai bune performanțe, calitate, 

valoare si eficiență energetica bazate pe o experiențăî
de 28 de ani in domeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=A3WKXOnotnU


Pentru beneficiar:
Când construiești în tehnologia IZODOM:

ü Economie de timp – te poți muta foarte repede
ü Mai mare suprafața utilă
ü Rezultă o casă foarte rezistentă în timp
ü Va fi o casă rezistentă la cutremure și uragane. 
ü Salvează planeta! – casele pasive sau eficiente

energetic emit multmai puțin CO2

ü Economii financiare! – se reduc foarte mult
cheltuielile cu încălzirea și apa caldă. 



Pentru antreprenor:
Când construiești în tehnologia IZODOM:

ü Timpul de executie este mult scăzut – poți realiza mai multe clădiri in același
timp

ü Tehnologia poate fi folosită tot timpul anuluj, se poate construi și în condiții de 
îngheț

ü Construcția va avea o valoare ridicată
ü Mai mulți m2 suprafață utilă de vânzare
ü Generează mai puțin moloz și rebuturi
ü Cofraje din polistyren mult mai ușoare și mai ușor de montat decât cele 

tradiționale
ü Nu necesita scule si utilaje complexe sau scumpe
ü Un singur distribuitor, un sistem complet, o singură persoană de contact
ü Nu este nevoie de spații de depozitare
ü Rezistență ridicată, longevitate, imobil pentru mai mult de o generație mai 

putine costuri de întreținere și reparații



Unde poate fi folosită tehnologia IZODOM?

De la locuințe în peninsula Arabică până la ferma de ciuperci din
Polonia- oriunde este nevoie de o temperatura constantă la interior



Ce tip de proiect?

Orice proiect, proiectat pentru orice alta tehnologie poate fi construit în
tehnologia IZODOM



IZODOM 

Soluție eficientă și 
economică care 
rezistă mai multe 
generații

O clădire ecologică, 
rezistentă și
durabilă

O soluție ecologică 
fără punți termice

Perfect ermetic

O atmosferă 
sănătoasă și plăcută 
în interior

Economii importante
de bani și timp în
timpul construcției



MulțumimJ

S.C. Casa Pasiva SRL 
CEO Alexander Altmann 
office@passivehaus.ro


