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Jurta - niezwykły dom
w Twoim ogrodzie...
ale też nowy
pomysł dla...
hoteli, resortów SPA,
campingów
gospodarstw agroturystycznychi
znakomity pomysł na dochodowy
biznes!

Jurta to magiczne miejsce.
Misterna drewniana konstrukcja pokryta wodoodpornym płótnem sprawia, że możesz w
niej przebywać w każdą pogodę, a nawet w zimie!
Wnętrze możesz ozdobić w dowolny sposób sprawiając, że będzie to twój azyl, miejsce
wypoczynku i relaksu, a także miejsce niezapomnianych imprez z rodziną i
przyjaciółmi.

Konstrukcję Jurty podpowiedziała ludom żyjącym
na stepach Mongolii sama Natura.
Przebywanie wewnątrz Jurty:
przywraca harmonię,
łagodzi stres i wycisza,
dodaje pozytywnej energii,
wzmacnia i regeneruje siły,

Dlaczego Jurta jest tak niezwykła?
W dawnych czasach ludzie zawsze mieszkali w okrągłych domach.
Nomadzi budowali ziemianki, Indianie mieszkali w okrągłych Tipi, ludzie z mongolskich stepów
mieszkali w jurtach. Dopiero później dla lepszego wykorzystania przestrzeni zaczęto budować
domy kwadratowe.
Jednak głęboko w nas ciągle drzemie tęsknota za okrągłym domem.
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Wyobraź sobie...
altanę, domek letnskowy tak doskonały,
że możesz w nim odpoczywać i
organizować spotkania bez względu
na pogodę.
Ulewny deszcz, zimno, silny wiatr...
to żaden problem jeśli masz Jurtę.
Pokrycie z płótna sprawia, że w środku
zawsze jest sucho.
i ciepło, bo możesz zainstalować
kominek, który ogrzeje wnętrze.

Salon, biuro, a może pracownia artystyczna?
Projektując wnętrze jurty możesz zamienić ją w co tylko zechcesz.
Możesz włożyć do środka meble, wygodną sofę, leżak, a nawet hamak sprawiając, że Jurta
będzie miejscem wypoczynku, relaksu, salonem gdzie ugościsz przyjaciół.

Jeżeli potrzebujesz miejsca z dala od hałasu, przy którym nie możesz się skupić Jurta stanie
się miejscem gdzie w spokoju posłuchasz muzyki, przeczytasz ulubioną książkę, albo
możesz pracować przy laptopie.
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A może basen wewnątrz Jurty?

Dlaczego nie?
Wiele osób zrealizowało tenpomysł i
mają basen wewnątrz tej
niezwykłej konstrukcjiz krystaliczna wodąbez liści i brudu.

Artyści mogą zamienić Jurtę w pracownie artystyczną, miejsce prób zespołów
muzycznych,
psycholodzy mogą prowadzić w niej terapie,

Hotele, campingi, resorty termalne, ośrodki SPA & WELLNESS,a także gospodarstwa
agroturystyczne,
coraz częściej kupują Jurty (zamiast domków typu bungalow)
Bo jurta to idealne miejsce na nocleg. Wnętrze można zaaranżować na wiele sposobów,
tworząc ekskluzywne apartamenty lub romantyczne pokoje dla dwojga. Z łazienką w
środku!
W jurcie też można:








stworzyć niezwykłą restauracje, czy bar
zainstalować basen, jacuzzi, saunę, solarium, siłownię, fitness, a
także zorganizować masaże i zabiegi tworząc wewnątrz wyjątkowe
SPA
otworzyć salon gier, mini kasyno lub salę kinową
sprzedawać pamiątki
zaaranżować wnętrze jako kącik do zabaw dla dzieci
zorganizować konferencję, szkolenia, spotkanie firmowe, urodziny, czy wieczór
kawalerski
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ABY ZAMÓWIĆ JURTĘ LUB ZADAĆ PYTANIE

… odwiedź naszą stronę: www.jurty.com.pl
lub
... zadzwoń pod numer: 791 331 491 (Krzysztof) / 796 900 325 (Michał)
albo napisz maila: info@jurty.com.pl

Koszt transportu - ustalamy indywidualnie po złożeniu zamówienia
Montaż - ustalamy indywidualnie po złożeniu zamówienia
Czas realizacji – 5-7 tygodni

-=== KONTAKT ===Menadżer ds. sprzedaży
Krzysztof Kolba
Tel: +48 791 331 491
E-mail: info@jurty.com.pl
Michał Lewandowski
Tel: +48 796 900 325
E-mail: michal@jurty.com.pl
Adres korespondencyjny
Hau Kola WROB
Ul. Biskupia 6/3
86-200 Chełmno
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FAQ JURTY HAU KOLA

Jak wytrzymałe są Jurty Hau Kola?
Drewniana konstrukcja jest wykonana I gatunku świerkowego drewna, pokrywana lakierem
ekologicznym posiadającym wszelkie europejskie certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa.
Pokrycie zewnętrzne wykonujemy z płótna renomowanej firmy francuskiej LATIM z
doskonałą impregnacją przeciwgnilną, wodoodporną i także przeciwogniową. Płótno ma
gramaturę 460-570gr/m2. Skład płótna: 80% bawełna + 20% poliester. Certyfikat
niepalności M1
Ponieważ mamy 15 letnie doświadczenie w produkcji jurt wiemy, że płótno wytrzymuje ok
12-15 lat. Po tym czasie wymaga wymiany. Konstrukcja jest długowieczna i trudno
stwierdzić jak długo wytrzyma. Szacujemy, że ponad 50 lat.
Dlaczego jurta Hau Kola? Jakie macie doświadczenie?
Firma Hau Kola produkuje namioty od 27 lat. Nasze jurty są na rynku od ponad 15 lat.
Tworzymy je z pasji i uwielbienia do energii jaką oddaje każdy projekt. Doświadczenie w
branży pozwala nam na indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb. Nasze namioty są
już na całym świecie, w wielu krajach Europy, USA, czy nawet w Korei Południowej.
Jak wygląda instalacja jurty? Czy mogę ją zamontować samodzielnie?
Na życzenie klienta możliwe jest przesłanie materiałów i instrukcji montażu samodzielnego.
Z doświadczenia jednak wiemy, że klienci popełniają wiele błędów, może to spowodować
nieprawidłowe używanie obiektu.
Czy mogę mieszkać w jurcie cały rok?
Nasze płótna są przystosowane do najcięższych warunków klimatycznych, długich opadów
atmosferycznych i niskich temperatur.. Podwójny system ocieplenia sprawia, że latem w
jurcie jest chłodno, a zimą bardzo szybko ogrzejemy jurtę, a wełna utrzyma ciepło w
środku. Nasi klienci są zaskoczeni jak ciepło jest w jurcie przy -20 stopniach poniżej zera.
Jak ogrzać moją jurtę?
Jurtę można ogrzać na wiele sposobów. Jeśli mieszkamy sezonowo (a nie całorocznie)
wystarczy zwykły piecyk elektryczny lub promienniki ciepła albo nieduży piec wolnostojący
(kominek) na drewno. Jeśli chcemy mieszkać cały rok w jurcie potrzebujemy dobrego źródła
ciepła. W jurcie całorocznej potrzebujemy piec wolnostojący, najlepiej żeliwny o mocy od 914kW w zależności od wielkości jurty lub możemy wybrać nowoczesne i wygodne
rozwiązanie, czyli piec wolnostojący na pellet, który po zasypaniu pracuje sam przez 3-5 dni
doprowadzając wnętrze do zadanej przez nas temperatury. Piec na pellet może być również
z płaszczem wodnym, wiec jeśli podzielimy jurtę na kilka pomieszczeń możemy mieć w nich
kaloryfery. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować w jurcie np. pompę ciepła, czy
inne nowoczesne rozwiązania grzewcze (np. ogrzewanie podłogowe).
Ile czasu minie od zamówienia do przebywania w Twojej jurcie?
Czas produkcji to ok. 6 tygodni. Jeśli termin montażu jest już ustalony z klientem montaż
obiektu trwa 1-3 dni w zależności od wielkości jurty i panujących warunków
atmosferycznych.
Co muszę przygotować przed rozpoczęciem montażu?
Przygotowanie podłoża pod Jurtę leży po stronie zamawiającego. Podłoże pod Jurtę musi
być równe. Dopuszczalny spadek terenu wynosi 1%. Większy spadek należy zniwelować.
Równy teren dla jurty musi wynosić minimum 2 metry więcej od średnicy jurty. Na
wyrównany teren należy wysypać ok. 5-10cm drobnego, płukanego grysu
(najpopularniejsza frakcja to 8-16mm). Podłoże z kamyków zniweluje drobne wahania
terenu i stanowi podstawę do wypoziomowania podłogi. Jeśli przewidziany jest system
elektryczny i inne media do czasu montażu należy doprowadzić kable i rury, które zostaną
wyprowadzone przez podłogę. Podpięcie końcowe leżą po stronie Nabywcy i muszą je
wykonać wykwalifikowani fachowcy.
Czy jurta musi stać na platformie?
Niektóre firmy twierdzą, że platforma pod jurtę jest konieczna. To bardzo drogie
rozwiązanie, patrząc na to, że platforma pod jurtę 7m to koszt około 20tyś zł. Nasz system
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zakłada, że platforma nie jest wymagana, konieczne jest proste przygotowanie podłoża
(wyrównanie i wysypanie 5cm drobnych kamieni). 15-letnie doświadczenie naszej firmy
pozwala nam stwierdzić, że platforma nie jest konieczna, żadna nasza jurta nie zgniła od
dołu, wszyscy klienci chwalą to rozwiązanie. Podłoga realizowana w naszym stylu jeszcze
ani razu w historii firmy nie była reklamowana. W przypadku braku możliwości zniwelowania
spadku, jeśli nawierzchnia jest zbyt pochyła platforma do jurty jest konieczna.
Czy można przenosić jurtę?
Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę, lub zmianę położenia jurty możemy ją dla Ciebie
rozebrać i przenieść w dowolnie wybrane przez Ciebie miejsce.
Czy jurta może być nowoczesna?
Środek jurty jest zależny od Ciebie, możesz tam zainstalować telewizory plazmowe, jacuzzi
i stanowiska pracy IT. Jeśli Ty jesteś nowoczesny to Twoja jurta też może taka być.
Czy warto zamontować w jurcie otwieraną kopułę?
Otwierana kopuła (świetlik) jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. W normalnych domach
ciężko mieć przezroczysty dach i oglądać księżyc i gwiazdy nocą. W jurcie to możliwe.
Oprócz widoku kopuła zapewnia również doskonała wentylacje powietrza.
Czy Jurta wymaga konserwacji?
Od czasu do czasu powierzchnię jurty trzeba wyczyścić, używamy do tego łagodnego mydła
i szczotki. Wszystkie instrukcje korzystania i pielęgnacji swojego obiektu otrzymasz od nas
przy zawieraniu umowy. Płótno i konstrukcja nie wymaga w trakcie jej żywotności żadnej
dodatkowej konserwacji czy impregnacji.
Jak dostarczycie jurtę w miejsce montażu?
Firma transportowa dostarczy odpowiednio zabezpieczone elementy jurty na miejsce w
umówiony dzień montażu. Nasza ekipa dojeżdża na miejsce w tym samym czasie, żeby
bezpiecznie rozładować zapakowany samochód i rozpocząć stawianie jurty.
Możecie połączyć jurty?
Pewnie! Połączymy dla Ciebie jurty jeśli tylko tego chcesz. Do jednej jurty można dostawić
kilka innych.
Czy możecie wykonać dla mnie kuchnie i łazienkę w jurcie?
Jest kilka rozwiązań do zamontowania modułu łazienkowo-kuchennego. Jeśli chcesz taki
mieć w jurcie napisz do nas, przedstawimy ci różne warianty.
GWARANCJA/REKLAMACJA
Zapewniamy 3-letnią PEŁNĄ gwarancję na płótno i 2-letnią gwarancję na pozostałe
elementy. Ale to tylko papier. Obserwując nasze jurty od 15 lat wiemy że płótno wytrzyma
ponad 12 lat, a konstrukcja pewnie koło 50 lat, albo dużo dłużej. Po 15 latach konstrukcja
nadal wygląda jak nowa.

© Hau Kola WROB, Chełmno, Polska
Strona www: jurty.com.pl E-mail: info@jurty.com.pl tel. 791 331 491

Przygotowanie podłoża pod jurtę
Przygotowanie podłoża pod Jurtę leży po stronie zamawiającego. Podłoże pod Jurtę musi
być równe. Dopuszczalny spadek terenu wynosi 1%. Większy spadek należyzniwelować.
Równy teren dla jurty musi wynosić minimum 2 metry więcej od średnicy jurty.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W PRZYPADKU PODŁOGI
Na wyrównany teren należy wysypać ok. 5-10cm drobnego grysu. Podłoże z drobnych
kamyków zniweluje drobne wahania terenu i stanowi podstawę do wypoziomowania
podłogi. Zaleca się otoczenie kamieni drewnem. Nie jest to konieczne, ale ładnie wygląda.
Jeśli przewidziany jest system elektryczny na czas montażu na środek przygotowanego
podłoża należy doprowadzić kabel elektryczny w izolacji, który zostanie wyprowadzony
przez podłogę. Podpięcie końcowe kabli leży po stronie Nabywcy.
Przykład przygotowanego podłoża

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JURT
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH JURTY

Drut stalowy

Koło (korona)

Ażurowe ściany, listewki 4x2cm

4x Filary 10x10cm

Rama wejściowa i drzwi

Krokwie dachowe, 7x5cm

Na konstrukcje Jurty składa się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drewniany ażur tworzący ściany o różnej długości w zależności od wielkości jurty,
Podpory dachowe (krokwie) 7x5cm i różnej długości w zależności od wielkości jurty,
Koło (korona), o różnej średnicy w zależności od wielkości jurty,
Filary ze zwieńczeniami (4 szt.) lub opcja bez filarów,
Rama i drzwi z litego drewna w wersji standardowej 100cm szer. lub szerszej 160cm,
Drut stalowy 5mm w osłonie utrzymujący konstrukcję razem.

Na konstrukcje jurty nakładane jest płótno. W przypadku jurty ocieplonej najpierw nakładana jest
podszewka, następnie izolacja, a na końcu płótno właściwe.

KONSTRUKCJA JURTY

Wysokość
ściany

Jurta
4m
2m

Jurta
5m
2m

Jurta
6m
2m

35

43

Jurta
7m
2m

Jurta
9m
2m

Jurta
10m
2m

Jurta
12m
2m

57

64

70

84

200cm

200cm

Ilość krokiew
dachowych

31

Średnica koła
(korony)

100cm

140cm

140cm 160m

Ilość filarów

2
270cm

2
300cm

2
300cm

2
320cm

4
350cm

4
350cm

4
400cm

4
400cm

12,56m2

19,63m2

28,26m2

38,5m2

50,24m2

63,6m2

78,5m2

113m2

Wysokość
filara
Powierzchnia

51

Jurta
8m
2m

180cm

WYMIARY KONSTRUKCJI JURTY

Wymiary jurty 12m

Wymiary jurty 9m

Wymiary jurty 10m

Wymiary jurty 8m

250cm

Wymiary jurty 7m

Wymiary jurty 6m

Wymiary jurty 5m

Wymiary jurty 4m

MARETIAŁY, JAKOŚĆ, NORMY I CERTYFIKATY
Drewniana konstrukcja jest wykonana I gatunku świerkowego drewna, pokrywana lakierem
ekologicznym posiadającym wszelkie europejskie certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa, m.in. normy
DIN EN 71 i DIN 68861.
Podłoga (baza) wykonana z płyt OSB 22mm na ciśnieniowo impregnowanych legarach 7x7cm.

Okna i drzwi.
Wykonane są I gatunku litego drewna (sosna i dąb). Drewno klejone. Szyby hermetyczne.
Okna drewniane – witryna szklana w drewnianej ramie, otwieralno-uchylna. Okna wykonane są I
gatunku litego drewna (sosna/świerk), progi - dąb. Drewno klejone. System otwieralno-uchylny.
Szyby hermetyczne (argon) firmy MATPOL, 24mm, 34 H 8, współczynnik U-1,1, norma PN-EN
673. Rama pokrywana lakierem Remmers.
Wymiary zewnętrzne ramy: 215x90cm Wymiary szyby: 78x52cm. Dostępna paleta kolorów
lakieru( koniec dokumentu).

Pokrycie zewnętrzne z płótna firmy francuskiej LATIM z impregnacją przeciwgnilną,
wodoodporną 8000mm i przeciwogniową. Płótno ma gramaturę 570gr/m2. Skład płótna: 80%
bawełna + 20% poliester. Certyfikat niepalności M1. Pokrycie odpowiednie do użycia w polskich
warunkach klimatycznych, do eksploatacji całorocznej. Kolorystyka pokrycia zewnętrznego do
wyboru przez Zamawiającego spośród katalogu firmy LATIM dostarczonego przez Wykonawcę
(koniec dokumentu).
Ocieplenie wykonane jest z maty termoizolacyjnej (aluminium-pianka-aluminium) o grubości
5mm (zastępuje wełnę mineralną o grubości 12cm lub styropian 10cm). Dzięki pokryciu
obustronnym aluminium zastępuje folie paroizolacyjną nie wypuszcza ciepłego powietrza z
pomieszczeń zimą zaś latem nie wpuszcza ciepłego powietrza do pomieszczeń. Posiada APROBATĘ
TECHNICZNĄ ITB AT-15-7151/2006 i ATEST PZH HK/B/1388/01/2006.
Ocieplenie całoroczne wykonane z wełny mineralnej ECOSE grubość 10cm, współczynnik LAMBDA
0,035 W/mK
OGRZEWANIE JURTY
Jurtę można ogrzać na wiele sposobów. Jeśli mieszkamy sezonowo (a nie całorocznie) wystarczy
zwykły piecyk elektryczny lub promienniki ciepła albo nieduży piec wolnostojący (kominek) na
drewno.
Jeśli chcemy mieszkać cały rok w jurcie potrzebujemy dobrego źródła ciepła. Ocieplenie jurty
jestinne niż ocieplenie domu. Mata termoizolacyjna posiada współczynnik odbijania ciepła 96%
co oznacza, ze nawet nieduże źródło ciepła szybko odbija się od ocieplenia i wraca do wnętrza,
więcnie potrzebujemy dużej mocy, ale należy pamiętać, że po wygaśnięciu źródła ciepłą jurta
szybko się ostudzi i wychłodzi.

W jurcie całorocznej potrzebujemy piec wolnostojący, najlepiej żeliwny o mocy od 9-14kW w
zależności od wielkości jurty lub możemy wybrać nowoczesne i wygodne rozwiązanie, czyli piec
wolnostojący na pellet, który po zasypaniu pracuje sam przez 3-4 dni doprowadzając wnętrze do
zadanej przez nas temperatury.

Nasza firma po wieloletnim doświadczeniu poleca klientom:
Ekologiczny piec na pellet z nadmuchem o mocy 9 kW.
Piec na pellet KAREN, 9 kW, z dużym zasobnikiem na pellet (50 kg). Bezobsługowa praca
pieca 3-5 dni przy jednokrotnym załadowaniu. Piec z nadmuchem o 5 poziomach mocy.

Piec na pellet, z termostatem oraz możliwością programowania.
KAREN jest bardzo funkcjonalnym piecykiem pelletowym, duży (40 kg) zasyp, , który pozwala na
bezobsługową pracę urządzenia nawet do 70 godzin bez konieczności dosypywania pelletu.
Dane techniczne:
















Modulowana moc grzewcza: 2,8-9,0 kW
Sprawność: ≈90%
Kubatura pomieszczeń do ogrzania: do 200m3
Pojemność zbiornika na pellet: 40 kg
Zużycie pelletu: od 0,6 do 1,8 kg/h
Autonomia czasu pracy (czas pracy na 1 pełnym zbiorniku): do 70 godzin
Stalowa komora spalania i palenisko ze stali inox
Wbudowany popielnik
Wylot spalin: tylny
Dolot powietrza pierwotnego: Tak
Powietrze wtórne (system CZYSTA SZYBA): Tak
Wymiary (cm) szer. x głęb. x wys.: L 44 x P 51 x H 126 cm
Waga: 59,7 kg
Zasilanie elektryczne: 230V - 50 Hz
Spełnianie normy: EN14785 - BlmSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
Specyfikacja systemu komina:

System kominowy zbudowany jest w oparciu o rury dwuścienne izolowane, które wychodzą
bezpośrednio z pieca. System przejścia przez dach jurty zawiera 2 specjalnie dedykowane
blachy wykonane ze stali nierdzewnej 3mm oraz Kołnierz uszczelniający typu EPDM. Ostatnia
rura na zewnątrz jurty wykonana jest ze stali 1,4521 gr. 0,4 mm kwasoodpornej, a
zwieńczenie systemu to daszek zapobiegający wpadaniu wody do komina z tej samej stali.

Koło/Korona/Świetlik – konstrukcja z drewna jodłowego I klasa, kopuła (świetlik) 3
warstwowa na ocieplanej podstawie, otwierana elektrycznie i ręcznie.
Specyfikacja techniczna świetlika:
- podstawa z poliestrowego laminatu wzmocnionego włóknem szklanym o wysokości 15
cm, skośna, ocieplona, kolor podstawy zgodny z kolorem płótna dachu
- rama zawiasowa laminatowa wzmacniana,
- siłownik elektryczny 230V FAST 200
- kopuła akrylowa: trzywarstwowa przezroczysta 1PC* i 2PMMA** U=1,7W/m2K,
średnica kopuły zależy od wielkości jurty
*PC (poliwęglan) – w porównaniu z akrylem materiał ten ma nawet 300 razy większą
wytrzymałość mechaniczną, jest odporny na grad.
**PMMA - szkło akrylowe
ZALETY POSIADANIA ŚWIETLIKA W JURCIE:
-więcej światła naturalnego wewnątrz jurty
-ułatwiona cyrkulacja powietrza
-możliwość obserwacji nieba bez konieczności wychodzenia na zewnątrz

NAJCZĘŚCIEJ DOSTĘPNE KOLORY PŁÓTNA

BEIGE

MILK CHOCKOLATE

BLUE MARINE

GRIS FONCE

OCRE P.471C

ROGUE

PALETA KOLORÓW KONSTRUKCJI

PALETA KOLORÓW DRZWI

GRIS VERT

SAPIN 6009

ABY ZAMÓWIĆ JURTĘ LUB ZADAĆ PYTANIE

… odwiedź naszą stronę: www.jurty.com.pl
lub
... zadzwoń pod numer: 791 331 491 (Krzysztof) / 796 900 325 (Michał)
albo napisz maila: info@jurty.com.pl

Koszt transportu - ustalamy indywidualnie po złożeniu zamówienia (1000-2000zl)
Montaż - ustalamy indywidualnie po złożeniu zamówienia (ok 10% wartości zamówienia)
Czas realizacji – 5-7 tygodni

-=== KONTAKT ===Menadżer ds. sprzedaży
Krzysztof Kolba
Tel: +48 791 331 491
E-mail: info@jurty.com.pl
Michał Lewandowski
Tel: +48 796 900 325
E-mail: michal@jurty.com.pl
Adres korespondencyjny
Hau Kola WROB
Ul. Biskupia 6/3
86-200 Chełmno

