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Žiher hiše: 
prihodnost 
bivanja

Pasivna Žiher hiša PRESTIGE: gradimo skupaj z vami!

Gradnja nizkoenergijskih in pa-
sivnih Žiher hiš zahteva izredno 
kakovostno zaščito pred toplot-

nimi izgubami. Tovrstne objekte je treba 
brezhibno toplotno zaščititi, saj toplotni 
mostovi niso dovoljeni. Žiher hiše teme-
ljijo na temeljni plošči, ki omogoča ener-
gijsko učinkovito in cenovno optimalno 
gradnjo. Uporabljen beton je iz lastne 
betonarne Žiher.

Zakaj temeljna plošča?
Odločitev za temeljno ploščo pri stano-
vanjskih hišah ni težka. Ključni razlogi za 
tako odločitev so manj izkopa, manj opa-
ževanja, enostavnejša armatura, hitrejša 
gradnja, predvsem pa brezkompromisno 
izvedena toplotna zaščita stavbe v zemlji. 
Temeljna plošča je v vsakem primeru op-
timalna izvedba temeljenja. Pod temeljno 
ploščo smemo položiti le toplotno izolacijo, 
ki ima zadostno deklarirano tlačno trdnost 
in tudi po dolgotrajni obremenitvi ne spre-
meni načrtovanih tehničnih karakteristik.

Sestava temeljne plošče 
Tlak pritličja Žiher hiše Prestige 
sestavljajo:

Utrjen gramozni tampon• 
Ekstrudiran polistiren • 
Podbeton • 
AB plošča • 
Hidroizolacija • 
Toplotna izolacija FIBRANxps• 
PE folija• 
Mikroarmirani AB estrih• 
Talne obloge – keramika, parket • 

Toplotna izolacija temeljne plo-
šče Žiher hiše PRESTIGE
Temeljna plošča pasivne Žiher hiše Pre-
stige je toplotno izolirana s toplotnoizola-
cijskimi ploščami FIBRANxps 400-L, ki so 
namenjene toplotni izolaciji pod temeljnimi 
ploščami stanovanjskih hiš (npr. K+P+1). 
2,5 m dolge plošče omogočajo hitro izved-
bo ter manj spojev, ker imajo robove v obli-
ki črke „L“ (spoj na preklop), so povsem 
primerne tudi za polaganje v enem sloju. 

MARKO ŽIHER, VODJA PRODAJE 
V PODJETJU ŽIHER, O POTEKU 
GRADNJE HIŠE PRESTIGE:

„V tokratni številki revije predstav-
ljamo pomen, pripravo, sestavo in 
izvedbo temeljne plošče za hišo 
PRESTIGE – moderno in elegantno 
zasnovano pasivno hišo, ki izžareva 
estetski dizajn in vrhunsko kakovost 
bivanja. V prihodnjih številkah bomo 
podrobneje predstavili potek grad-
nje hiše, sistem ogrevanja, vgradnjo 
stavbnega pohištva ter druge po-
membne informacije, da bo vaša od-
ločitev o morebitni gradnji še lažja.“
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Polaganje toplotne izolacije Fibran pod 
temeljno ploščo Žiher hiše PRESTIGE.

ETAŽA

KOPALNICA 
11.71 m²

GALERIJA 
11.55 m²

OTROŠKA SOBA 
14.01 m² SPALNICA 

14.26 m²

OTROŠKA SOBA 
12.21 m²

Betoniranje temelj-
ne plošče z betoni 
iz lastne Betonarne 
Žiher.

Končana temeljna plošča za 
pasivno Žiher hišo PRESTIGE.

PRITLIČJE

HODNIK 
7.97

WC 
2.03

PISARNA 
13.33 m²

DNEVNA SOBA 
30.45 m²

JEDILNICA 
15.98 m²

KOTLOVNICA
12.13 m²

Potresna izolacija Žiher hiše
Toplotno izolacijske plošče FIBRANxps, po-
ložene pod temeljno ploščo Žiher hiše Pre-
stige, so preverjene tudi za obtežbe potresa. 
FIBRANxps, položen pod celotno površino 
temeljne plošče objekta, omili potresne sun-
ke. Ob močnejšem potresu potresna izolacija 
omogoča rahel pomik objekta, kot bi bil le-ta 
temeljen na peščeni podlagi, s tem pa znat-
no zmanjša rušilne sile na sami konstrukciji 
objekta. S tem še dodatno povečamo varnost 
in kakovost gradnje in bivanja.


