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Na konstrukcje Jurty składa się: 

1. Drewniany ażur tworzący ściany o różnej długości w zależności od wielkości jurty, 

2. Podpory dachowe (krokwie) 7x5cm i różnej długości w zależności od wielkości jurty, 

3. Koło (korona), o różnej średnicy w zależności od wielkości jurty, 

4. Filary ze zwieńczeniami (4 szt.) lub opcja bez filarów, 

5. Rama i drzwi z litego drewna w wersji standardowej 100cm szer. lub szerszej 160cm, 

6. 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. 

 

Ażurowe ściany, listewki 4x2cm Krokwie dachowe, 7x5cm 

Koło (korona) 4x Filary 10x10cm Rama wejściowa i drzwi Drut stalowy 



KONSTRUKCJA JURTY  

 Jurta 4m Jurta 5m Jurta 6m Jurta 7m Jurta 8m Jurta 9m Jurta 10m Jurta 12m 

Wysokość 
ściany 

2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 

Ilość krokiew 
dachowych 

31 35 43 51 57 64 70 84 

Średnica koła 
(korony) 

100cm 140cm 140cm 160m 180cm 200cm 200cm 250cm 

Ilość filarów 2 2 2 2 4 4 4 4 

Wysokość 
filara 

270cm 300cm 300cm 320cm 350cm 350cm 400cm 400cm 

Powierzchnia  12,56m2 19,63m2 28,26m2 38,5m2 50,24m2 63,6m2 78,5m2 113m2 

 

WYMIARY KONSTRUKCJI JURTY  

 

    

                                Wymiary jurty 12m                                                              Wymiary jurty 10m 

 

 

    

                                Wymiary jurty 9m                                                              Wymiary jurty 8m 

 

 

 

 

 



 

    

                          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 jest 

inne 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, więc 

nie potrzebujemy dużej mocy, ale należy pamiętać, że po wygaśnięciu źródłą 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 pelet, 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  
*PC (poliwęglan) – w porównaniu z akrylem materiał ten ma nawet 300 razy większą wytrzymałość 
mechaniczną, jest odporny na grad. 
**PMMA - szkło akrylowe o grubości 2-3 mm 

 

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                       BLUE MARINE                 GRIS FONCE                  GRIS VERT 

                        

        

 MILK CHOCKOLATE           OCRE P.471C            ROGUE  SAPIN 6009        

 

 

PALETA KOLORÓW KONSTRUKCJI 

 

 

PALETA KOLORÓW DRZWI 

 

 
 
 


