Informacja Prasowa: Polska innowacja podbija europejskie
targi budowlane.
Wiosna to czas, kiedy wielu inwestorów podejmuje pierwsze kroki w
kierunku budowy własnego domu. Polska firma SYSTEM 3E odwiedziła
największe europejskie targi budowlane w Szwecji i w Austrii,
by zaprezentować swoją innowacyjną technologię budowy ekologicznych
domów.

Dla wielu europejskich rodzin, efektywność energetyczna i zrównoważone
wykorzystanie energii, to jedne z kluczowych kryteriów przy budowie domu.
Poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych, wysoka świadomość
ekologiczna, oraz chęć redukcji śladu węglowego sprawiają, że stoiska targowe, firm
prezentujących rozwiązania tego typu, przeżywają prawdziwe oblężenie. Innowacyjna
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technologia SYSTEM 3E, do budowy domu wykorzystuje elementy wykonane z perlitu.
Perlit jako naturalna, wulkaniczna skała, ma doskonałe właściwości
termoizolacyjne, dzięki temu inwestorzy nie muszą ocieplać ścian przy użyciu,
szkodliwego dla środowiska styropianu i dodatkowych warstw. Elementy 3E,
montuje się bezspoinowo, metodą „klik-klik”, co minimalizuje konieczność
używania zaprawy murarskiej i przekłada się na mierzalne oszczędności dla
inwestorów. Budowa w technologii SYSTEM 3E, to przede wszystkim ogromna
oszczędność czasu. Wznoszenie ścian domu o powierzchni ok. 150 m2 tradycyjnymi
metodami, może potrwać nawet 14 dni, w przypadku elementów 3E, czas ten można
skrócić, nawet do 1 dnia.
Targi HausBau + EnergieSparen w Tulln
W dniach 22 – 24 kwietnia odbyły się austriackie targi budowlane HausBau +
EnergieSparen w Tulln. Na ponad 20 000 m2 powierzchni wystawienniczej, spotkało
się ponad 250 wystawców prezentujących pełną gamę rozwiązań ze wszystkich
dziedzin budownictwa prywatnego, oraz ponad 29 tysięcy gości odwiedzających.
Nasze stoisko, cieszyło się dużą popularnością wśród odwiedzających. Goście docenili
walory produktu, przede wszystkim szybkość budowy oraz minimalizację odpadów.
Energooszczędne, ekologiczne i ekonomiczne elementy SYSTEM 3E, w branży
budowlanej są innowacją na miarę XXI wieku. W czasach rosnącej świadomości
ekologicznej, co raz więcej klientów świadomie wybiera rozwiązania przyjazne
środowisku. – mówi Dariusz Lewandowski, Prezes Zarządu SYSTEM 3E.
Efektywność w budowie domów prywatnych i zrównoważone wykorzystanie energii to
jedne z kluczowych czynników przy wyborze technologii budowy nowego domu.
Targi Nordbygg w Sztokholmie

Co dwa lata w Sztokholmie, odbywają się największe skandynawskie targi budowlane
Nordbygg. Tegoroczna edycja, odbyła się w dniach 26 – 29 kwietnia 2022 r. i
przyciągnęła blisko 50 000 odwiedzających, nie tylko ze Szwecji, ale również innych
krajów skandynawskich m.in. z Danii i Norwegii. Stoisko SYSTEM 3E wyróżniało się na
tle ponad 900 wystawców, promując zrównoważone, ekologiczne budownictwo i
polską myśl techniczną.
Niewątpliwie, uwagę skandynawskich inwestorów przykuły doskonałe właściwości
termoizolacyjne elementów SYSTEM 3E oraz możliwość eliminacji szkodliwego dla
środowiska styropianu. Inwestorzy z krajów skandynawskich, mają bardzo dużą
świadomość i starają się minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko.
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Dodatkowym atutem technologii SYSTEM 3E, jest możliwość budowania szybko i
niezależnie od warunków pogodowych, ponieważ elementy wykonane z
ekspandowanego perlitu są niemal hydrofobiczne i nie chłoną wody. Szwedzi byli
realnie zainteresowani naszym produktem, ponieważ jest to duża nowość w kraju,
który od setek lat skupia się na domach szkieletowych z drewna. – podkreśla
Dariusz Lewandowski, Prezes Zarządu SYSTEM 3E.
Spółka SYSTEM 3E aktywnie zdobywa zagraniczne rynki, domy wykonane w tej
technologii stoją już w Holandii, Hiszpanii i Szwecji. W sobotę, 23 kwietnia w Dover,
odbył się dzień otwarty na pierwszej budowie w technologii SYSTEM 3E w Wielkiej
Brytanii. Wydarzenie, przyciągnęło wielu potencjalnych inwestorów oraz lokalnych
deweloperów, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami budownictwa
pasywnego. Odwiedzający mogli m.in. zobaczyć pokaz budowy domu pokazowego w
technologii 3E oraz uzyskać od przedstawicieli firmy, odpowiedzi na wszelkie
nurtujące ich pytania.
SYSTEM 3E to nowoczesna firma technologiczna z sektora construction, która wdraża
największą od ponad 100 lat innowację w branży budowlanej. Firma, wykorzystuje
własną pionierską technologię wytwarzania elementów budowlanych z
ekspandowanego perlitu i spoiw mineralnych. Perlit jest naturalnym, powszechnie
występującym na całym świecie materiałem. Technologia budowy ścian opiera się o
autorski SYSTEM 3E, który pozwala na budowę bezspoinową, nie wymagającą
zaprawy murarskiej. Jest to możliwe, ponieważ przy kształcie każdego grzebienia
elementu 3E nawiązano do specyficznego kąta pochylenia stożka Morse’a. W efekcie,
uzyskano układ powierzchni samo-kotwiących się w ścianie. Nowoczesny proces
produkcji elementów 3E powoduje, że są one precyzyjnie wykonane i idealnie do
siebie pasują. W 2020 roku, reprezentant polski w Piłce nożnej, Grzegorz
Krychowiak został inwestorem oraz twarzą firmy.
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