CAZE® - case care au consum energetic zero
SC SOCRI SRL Satu Mare produce sub brand-ul CAZE® - CASE ZERO ENERGIE (CASE CARE AU CONSUMUL ENERGETIC ZERO, structuri pentru case individuale, multi-familiale, de vacanță și construcții
agro-industriale.
Producem toate acestea utilizând un sistem unic, propriu, bazat pe o tehnologie modernă. Astfel
lemnul este sortat, uscat și tratat în autoclavă (clasele 2-4), asamblat pe linii tehnologice MITEK.
Avem implementat sistemul de management al calității ISO 9001/2011, marcaj CE, SR EN 14081-2007
și lucrăm cu normele internaționale EUROCODE 5,8, DIR.2010/31/UE/ART. 9; RT2020.
Sistemul CAZE® se livrează și sub formă de KIT - sistem DIY.

Avantajele Sistemului CAZE®
•
•
•
•
•
•

Ecologic - pe structură din lemn și metal
Consum energetic zero
Ușor de asamblat - do it yorself (DIY)
Kitul se livrează paletizat
Eficentă economică (se amortizează repede și produce profit)
Adaptabilă proiectelor individuale sau de grup

Producem CAZE® cu normele RT2020 la preț de RT2012 !
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Consumul energetic al Sistemului CAZE® - 0 kwh/mp/an; R>17
În conformitate cu DIR.2010/ 31/UE/ART.9;
RT2020 – de la 1.31.2018, Directiva produce
efecte și toate construcțiile trebuie să fie independente energetic.
Sistemul CAZE® este singurul care răspunde
acestei Directive a UE.

Structura CAZE® conține:
• Lemn de molid tratat în autoclavă clasa 2-4,
calibrat, uscat și ignifugat
• elemente metalice wolf/mitek, cullen, strongtie
• proiect d.t.e - detalii de execuție
• asistență la montaj, transport pe șantier
• producerea unei Structuri CAZE® pentru 100 mp
- 8 ore
• timpul de montaj al unei Structuri CAZE® de 100 mp - 8 ore
• garanția pentru Structura tip CAZE® - 50 ani

Structura CAZE®: PASIVĂ, ZERO ENERGIE și POZITIVĂ
Structură CAZE®

200 mm Pereți: 390 mm; R>12
300 mm Pereți: 490 mm; R>17
410 mm Pereți: 600 mm; R>20

Gasiți mai multe detalii despre Sistemul CAZE® pe:
www.caze.ro | www.socri.ro
www.facebook.com/casepasive | www.facebook.com/pages/SC-SOCRI/481262328592909

