Zamiast budować dom, dostaniesz go w abonamencie?
Firmy Red Snake i SunRoof zmieniają podejście do budownictwa, które dyktowane jest
potrzebą ratowania naszej planety. Jeszcze w tym roku powstaną pierwsze optymalne domy
przyszłości: samowystarczalne energetycznie, inteligentne, obsługujące elektromobilność
i oferowane w modelu abonamentowym.
Z uwagi nie tylko na model rozliczenia, ale przede wszystkim koszty i sposób
użytkowania ma być to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego modelu developerskiego. Domy
połączą innowacyjne systemy zarządzania energią z najnowocześniejszym wysokojakościowym
budownictwem, dzięki czemu będą oszczędne, wygodne, niezależne energetycznie,
ekologiczne i zdrowe.
- Chcemy zrewolucjonizować postrzeganie „domu” i zamienić go w gotowy, wysokiej jakości produkt mówi Jakub Manicki, Wiceprezes Zarządu Red Snake - Największym problemem jest dziś złożoność
budowy i ilość niezależnych firm zaangażowanych w ten proces, co przekłada się często na problemy
pojawiające się już podczas użytkowania budynku. Rozumiemy, że nie każdy człowiek posiada wiedzę
z branży budowlanej, a w kontekście ratujących planetę, zmieniających się rokrocznie norm
budowlanych, czujemy się społecznie odpowiedzialni, by zmieniać podejście zarówno do budowania,
jak i użytkowania domów jednorodzinnych.
Jakie więc będą „domy przyszłości?” To domy o zoptymalizowanej powierzchni, układzie
funkcjonalnym, wykonane w technologii ciężkiego szkieletu drewnianego i z minimalnym śladem
węglowym. Wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne: ogrzewanie Red Snake zasilane
dachem
solarnym
2w1 SunRoof, system
zarządzania
energią, automatykę
budynkową i CarPorty do ładowania aut elektrycznych.
- Wkrótce wprowadzimy ofertę dla klientów indywidualnych “dach za 1 zł”, gdzie prąd produkowany
przez dach spłaca inwestycję. Dzisiaj mamy taką propozycję tylko dla miast w Polsce z limitem do 100
milionów złotych - mówi Lech Kaniuk, współzałożyciel i CEO SunRoof. - Ponieważ widzimy również
możliwość zbudowania wirtualnej elektrowni, jest to szansa dla Polski, aby przyspieszyć przejście w
100% na energię odnawialną. Nie tylko do domów i budynków, ale także do transportu osobistego.
Dom jak samochód lub telefon - w ofercie na abonament
Red Snake i SunRoof połączył I Szczyt Klimatyczny Togetair, poruszający m.in.: tematykę
wpływu budownictwa i domów jednorodzinnych na jakość powietrza. Podczas rocznej współpracy, w
całej Polsce powstały ogrzewane energią słoneczną, oszczędne i nieprodukujące smogu domy łączące
dwie technologie: dachy solarne 2w1 i folie grzewcze. Nowa wizja zakłada jeszcze więcej: by inwestor
nie martwił się budową domu, ale otrzymał energetycznie niezależne i zarabiające na siebie, wysokiej
jakości domy w abonamencie będąc jednocześnie jego właścicielem. Tak jak w przypadku telefonu czy
samochodu, by myśleć o domu w kontekście miesięcznej opłaty abonamentowej, a nie
całościowej inwestycji - obniżając koszty na wielu poziomach.
Nowoczesne rozwiązania i szeroko rozumiane narzędzia SMART HOME / IoT zastosowane w
budynkach SunRoof i Red Snake mają poprawić komfort życia, poczucie bezpieczeństwa,
niezawodności i niezależności finansowej inwestorów indywidualnych, mając jednocześnie istotny
pozytywny wpływ na środowisko, poprzez redukcję emisji CO2. Budynek produkujący energię w taki

sposób będzie zarabiał nie tylko na siebie, ale również na samochód elektryczny, wszystkie urządzenia,
a także ogrzewanie. Pierwsze takie domy powstaną jeszcze w 2021 roku.
Zarówno SunRoof, jak i Red Snake, są partnerami i uczestnikami tegorocznego, drugiego już Szczytu
Klimatycznego TOGETAIR 2021, podczas którego temat optymalnych domów przyszłości oferowanych
w modelu subskrypcyjnym będzie szerzej prezentowany.

