
مقاومة للزالزل , موفرة للطاقة, دائمة, منازل سريعة البناء  

إيزودوم
منازل غير فّعالة سلبية أوروبية               

المنازل الموفرة للطاقة         



إيزودوم
، إيزودوم تقدم تقنية بناء لشرآات البناء الكبرى التي ترغب في تسليم آميات آبيرة من االسكانات     

. متكاملة وموفرة للطاقة 

ة أو ان تقنية إيزودوم سريعة وسهلة البناء وال تحتاج الى قوى عاملة مؤهل   , ما يميزها عن شبيهاتها   
.آليات ثقيلة



نبذة عن الشرآة  

:أالسم  . )م.م.ذ. (و.ز و . بولسكا سب   2000إيزودوم 
:العنوان Ul. Ceramiczna 2a Street; Zdunska Wola, Poland European 

Union ادنلوب، داحتالا يبوروألا
تأسست 1991

رقم . تسجيل  XX في مكتب تسجيل مدينة لودز؛   KRS KRS 0000225099رقم التسجيل  
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  

الرقم الضريبي EU VAT PL-726-00-00-414ضريبة القيمة المضافة في االتحاد األوروبي  

ريجون  730192247سجل األعمال الرسمي الوطني   

المدير العام أندرزيج ووآيك   

موظف االرتباط  ,  االنجليزية (jw@izodom.pl  0048502283309 مدير التصدير  -جاآوب ووآيك     
) البولونية, االلمانية, الروسية

WWW www.izodom.pl biuro@izodom.pl0048438232368فاآس   / هاتف

mailto:jw@izodom.pl


نبذة عن الشرآة  

مرآز للتدريب ومختبر  , يوجد قسم للبحث والتطوير   . في زدونسكا ووال,  مصنع إيزودوم موجود في وسط بولندا    
. لمراقبة الجودة  

للمباني  "نفذت برامج البحث والتطوير      ,  براءة اختراع ونماذج وتصاميم صناعية محمية     17شرآة لها  : االبتكارات
بتمويل مشترك من الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية ضمن البرنامج          " المبتكرة في العزل الحراري الشامل    

 يورو2.000.000قيمة المشروع    .  التشغيلي لالقتصاد المبتكر     

نبذة عن الشرآة



نبذة عن الشرآة  

: البيئة والتنمية المستدامة    
تقنية تحقق   ,نظرًا لكفاءة الطاقة المعلقة في مباني إيزودوم           

 أصبحت الفائزة  2012في عام  .  معايير وشروط البيئة العالية  
برنامج تسريع التكنولوجيا الخضراء   " إيفو الخضراء "  بـ

. لوزارة البيئة بجمهورية بولندة

آانت إيزودوم فقط الموردة        ,   أفضل الشرآات البولندية     40بين 
. الذي منحها اللقب     ,  لتكنولوجيا البناء الصديق للبيئة   

نبذة عن الشرآة



نبذة عن الشرآة  

باعتبارها واحدة  ,  االتحاد االوروبي يدعم إيزودوم  
 شرآة األآثر ابتكارا من قطاع البناء      40من 

وهذا هو السبب في اختيار إيزودوم       .  والتشييد
وترويجها وتشجيعها في اليابان، وذلك آجزء من       

.2013برنامج بوابة االتحاد األوروبي في عام   



نبذة عن الشرآة  

! المفتاح في الجودة    

 ISO 9001:2008ويتم تنظيم عملية اإلنتاج وفقا لمعايير      
. وإشراف هيئة المراقبة التقنية   

.1996ان إيزودوم حاصلة على شهادة اآليزو منذ      

نبذة عن الشرآة



نبذة عن الشرآة  

 الشهادات-نبذة عن الشرآة 

 إليزودوم األساس في األوروبية الفنية الموافقة
.االوروبية االسواق جميع فتحت التي CEعالمة



نبذة عن الشرآة  

:  المراجع 
فرنسا ,   الالغلبية في المانيا   .   بلد 27في  ,   مبنى حول العالم بنيت بتقنية إيزودوم     17.000يوجد هناك   
. ترآيا, أوآرانيا,  وحدة في االمارات العربية؛ روسيا    3000. واسكندنافيا 

مباني  ,  مرافق تخزين المواد الغذائية        , مستشفيات, مدارس  ,  مع ذلك فنادق       ,  في الغالبية مساآن    :  أنواع المباني 
. صناعية جميعها من بين المراجع     

نبذة عن الشرآة



نبذة عن الشرآة  

التقاليد مقابل االبتكارات

Fot. Wioletta Ciemielęcka

: النهج التقليدي     
 وهذا يضاعف الوقت وآلفة العمالة،        - يتم بناء المبنى وثم بعد ذلك يتم ترآيب العزل الحراري            -
متر مربع للجدار / ساعة عمل3-1.5 - الحاجة من العمالة    -
 تنسيقات لوجستية معقدة في الموقع        -متر مربع للجدار  / آغم  360-250 -التطبيق اليدوي للطوب        -
 عدة شهور،  -وقت التسليم للمبنى       -
 تكاليف اضافية لصب الخرسانة    - البناء في منطقة زالزل تستلزم تقوية األعمدة االسمنتية      -



نبذة عن الشرآة  

التقاليد مقابل االبتكارات
: تقنية إيزودوم -نهج االبتكار  

لتصبح حاملة للجدار    ,  اسمنتية بعد أن سكبها داخل آتل الطوب         .  واحد يبني من عناصر القوالب العازلة إيزودوم     
.والقوالب تصبح عازلة للحرارة 



نبذة عن الشرآة  

المزايا التكنلوجية

)مترمربع للجدار   /ساعات عمل   (حاجة العمالة      

ساعات  (حاجة العمالة   
)مترمربع للجدار  /عمل 

 يمكن للمرء بناء ما ICFمع 
 مرات أسرع7يصل الى 

متطلبات جميع العمالة لبناء جدران طوب    
جدران إيزودوم    . تحتاج الى وقت اضافي للعزل  

ICF    ال تحتاج الى عزل اضافي .
الطوب الصغير  الطوب الوسط الطوب الكبير  ICFجدار

إيزودوم



نبذة عن الشرآة  

المزايا التكنلوجية

)مترمربع أ/آيلواط ساعة   (الحاجة الى الطاقة          

المساآن التقليدية  

 المنازل الموفرة للطاقة إيزودوم     

المساآن السلبية إيزودوم  

المساآن التقليدية        المنازل الموفرة للطاقة        
إيزودوم 

المساآن السلبية إيزودوم       



نبذة عن الشرآة  

المزايا التكنلوجية
:فوائد تقنية إيزودوم  

,  أضعاف أقل من الطاقة للتدفئة والتكييف         10يحتاج الى    حتى  -عزل حراري جيد جدًا   -
, آلفة ومصاريف عمالة أقل      لذا ,  أضعاف وقت أقل لبناء جدار     7حتى -
,  ال حاجة الى عمل اضافي من اجل العزل الحراري       -
ROIاعادة االستثمار   ,  دخل أآبر للمطور   -تسليم المبنى في وقت قصير       -
,في الهيكل الخرساني     قوة تحمل متانة  -
, بسبب الجدران الرقيقة   , منطقة أوسع لالستخدام   -
, مناطق الزالزل  امكانية البناء في   -
, التعفن  , الحشرات , الرطوبة , االمالح,  للتعرض ألشعة الشمس  مقاوم  -
, البناء  سهلة -
,مدراء موقع البناء   , المهندسين    , المعماريين  ,  الدعم الفني للمنتجين      -

 



تقنية متكاملة 

من االسسات إلى السطح     



االمارات العربية المتحدة      
.  فيال 3000بناء الكبرى الخطة

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      
 تسليم, يوم24 في مترمربع600 بمساحة فيال بناء

 والتشطيبات التأسيسات جميع شاملة, مفتاح
.والفرش والداخلية الخارجية

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



االمارات العربية المتحدة      
 حول نشرة BASFباسف: المصدر . للموقع علوي منظر

االوسط للشرق إيزودوم عناصر تطبيق

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



مراآش  /المغرب  
 الدعم تقدم آيف وعرفت العناصر إيزودوم سلمت وقد

 في الملكية العائلة قصر مشروع أجل من الفني
.المغرب

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



مراآش  /المغرب  
 البناء هيكل وآان. مترمربع10.000 سكن بمساحة

.البالد من الشمالي القسم في, الصحراء في

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



أوآرانيا   
اجتماعية مساآن

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



السويد 
واحد مسكن المنازل

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



 ألمانيا  
واحد مسكن المنازل

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



هولندا   
سلبي منزل

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



روسيا 
فاخرة سكنية شقق - عالية طوابق6

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



روسيا 
, واحدة مستوطنة أومسكOMSKبمدينة سكنية بيوت

- حرارة بدرجة المساآن بنيت, الوسطى سيبيريا
.مئوية درجة20

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



اسبانيا 
سول ديل آوستا في فندق

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بلغاريا   
صوفيا في فندق مبنى طوابق4

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



ايطاليا     
ميالنو - منفصلة شبه فلل

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



 ألمانيا  
واحد مسكن فلل

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



النمسا 
الصغيرة الحضرية شبه تسوية

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



هولندا   
 ،)نيميغن قرب (دال أون بيرغ قرية في البناء موقع
. اسكانية مساحة مترمربع520. هولندا

! فقط أيام 3 في الجدران بنوا عمال 3

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



هولندا   
أمستردام من للتو خارج ألميرا،ALMEREبلدة

! أيام 6 في طابق آل جدران ببناء قاموا عمال 4

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



ليتوانيا  
 البيت في بنيت فيال 800m2فيلنيوس،

www.lauginta.lt .القياسية السلبي

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



ليتوانيا  
خاصة فيالت فيلنيوس،

www.lauginta.lt

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



ليتوانيا  
خاصة فيالت فيلنيوس،

www.lauginta.lt

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بولندا  
لودز بولندا، وسط في الطاقة توفير منزال 25

www.wbsystem.pl

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بولندا  
لودز بولندا، وسط في الطاقة توفير منزال 25

www.wbsystem.pl

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بولندا  
 Zdunska ووال زدونسكا اإلنشاء، تحت إيزودوم مكتب
Wola، بولندا

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



 ألمانيا  
دريسدن في طوابق 4

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



 ألمانيا  
.فقط أشهر 7 في جاهزا آبير مبنى دريسدن،

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بولندا  
 الطريق - سيرادز في -" نابليون "ومطعم فندق
بولندا وسط في آاليش

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



فنلندا   
75m2واحدة آل شقق، 11 - فانتا مشروع

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بولندا  
. إيزودوم عناصر مع بنيت صناعي مبنى

الحزم-Tالفوالذ من سقف ويدعم ، متر6بعلو الجدران

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



جمهورية جنوب أفريقيا 
للفواآه مستودع

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



بولندا  
 الداخل في به االحتفاظ يتم. الفطر النتاج مصنع
 منطقة. مئوية درجة 45 +حرارة درجة على العام طوال
لودز

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 



مصنع محلي  

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 

 يقع إيزودوم  وفقا للطلب وحدة اإلنتاج المحلي للمطورين الكبار            



مصنع محلي  

 في التلفزيون في جميع أنحاء العالم       2000إيزودوم 

 يقع إيزودوم  وفقا للطلب وحدة اإلنتاج المحلي للمطورين الكبار            



 2013إيزودوم . جميع الحقوق محفوظة
المؤلف يعقوب ووآيك    

إيزودوم األصلي مقابل نسخ   

 األساسات والجدران واألرضيات واألسقف-تكنولوجيا آاملة   •

أماآن خاصة لحديد     ,   اتصال محكم  -نظام المتشابكة السليم      , مقاومة ضغط ملموسة     : ICFالتصميم السليم للعنصر        •
,    التسليح

,معايير محددة لعملية اإلنتاج      •

.للمناخات الساخنة والباردة   ,  ذات الصلة إلى مناطق الزلزالية         -الدعم للمهندسين المعماريين وشرآات المقاوالت             •

سواق جديدة   شاملة المعرفة في ادارة المشاريع الكبيرة وإدخال التكنولوجيا إلى أ          ,  عام من الخبرة   22•
• 
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