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PRZYWRACAMY
NATURĘ MIASTOM
LIFE Archiclima to przedsięwzięcie, którego celem jest skuteczne wsparcie zarządców i właścicieli nieruchomości w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. Usługa polega na określeniu obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji obiektów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Jej zwieńczeniem jest plan adaptacji zawierający projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat.

WYZWANIA,
DLA KTÓRYCH
SZUKAMY
ROZWIĄZAŃ
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FALE UPAŁÓW
Utrzymanie właściwej temperatury pomieszczeń obiektu użytkowego, oznacza coraz
większe koszty energii i emisję CO2 oraz
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OPADY
Duże powierzchnie dachów, placów i parkingów to wysokie opłaty środowiskowe dla
biznesu w postaci tzw. podatku od deszczu.
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WIATR I BURZE
Coraz trudniej zabezpieczyć siebie i swoje dobra na wypadek
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Tereny pozbawione zieleni,
odsłonięte, duże, płaskie powierzchnie parkingów, dachów są
miejscami, gdzie takie zjawiska są wyjątkowo odczuwalne.
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SUSZA
Susza w Polsce jest jednym z bardziej widocznych
skutków zmian klimatu. Rozwój infrastruktury,
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Archiclima ASSESSMENT to usługa polegająca na ocenie przystosowania obiektów do zmian klimatu. Określamy w niej ryzyko związane
z obecnymi i przyszłymi zdarzeniami naturalnymi, wynikającymi ze zmian klimatu oraz wpływ obiektu na klimat.

KORZYŚCI ARCHICLIMA ASSESSMENT DLA TWOJEJ FIRMY I ŚRODOWISKA
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Archiclima PLANNING to usługa, której celem jest sporządzenie planu adaptacji obiektu do zmian klimatu. Głównym elementem planu jest projekt
rozwiązania opartego na przyrodzie, którego wdrożenie ma na celu minimalizowanie ryzyka stwierdzonego w Archiclima ASSESSMENT. Pozwala to
zwiększyć rezyliencję (odporność) obiektu i zmniejszyć negatywny wpływ obiektu na środowisko naturalne i klimat.

KORZYŚCI ARCHICLIMA PLANNING DLA TWOJEJ FIRMY I ŚRODOWISKA
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ROZWIĄZANIA
OPARTE NA
PRZYRODZIE

LIFE Archiclima to program przywracania natury i wprowadzania życia
do miast. Rozwiązania oparte na przyrodzie stanowią trzy z pięciu
antidotów klimatycznych wg raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu) z marca 2022 roku.
To rozwiązania, których istotą jest łączenie korzyści płynących dla
ludzi oraz dla różnorodności biologicznej.

Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie to planowe zagospodarowanie
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RÓW BIORETENCYJNY

terenu zielenią, szczególnie cenne w przestrzeniach z dużą ilością

Zmniejszenie

nawierzchni szczelnych (dróg, chodników) i budynków.
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cych z utwardzonych nawierzchni do wód gruntowych

Rośliny, woda i gleba to materia, którą modelujemy w oparciu o wyniki
szczegółowej oceny sytuacji i prognoz klimatycznych, analizy infrastruktury,
istniejących i nadchodzących przepisów prawa, wymogów Unii Europejskiej,
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ŁĄKA KWIETNA
Ograniczanie zjawiska lokalnej suszy; tworzenie

potrzeb ludzi, lokalnej bioróżnorodności i klimatu.

miejsca do rekreacji i wypoczynku; dostarczanie
bodźców estetycznych użytkownikom

W Archiclimie projektujemy rozwiązania szyte na miarę, możliwe do łatwego
wdrożenia, minimalizujące koszty i dostosowane do narastających wyzwań
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w zarządzaniu nieruchomościami wielkopowierzchniowymi.

PERGOLA
Zacienienie przestrzeni użytkowej; wzrost różnorodności biologicznej; poprawa równowagi ekosystemu

6
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STAW HYDROFITOWY
Magazynowanie wody deszczowej; ograniczenie
ryzyka powodzi błyskawicznych i podtopień; ograni-
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czenie zjawiska lokalnej suszy
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czenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną

4
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ZIELONA ŚCIANA
Naturalna termomodernizacja budynków; ograni-

2

do regulacji ciepła wnętrz
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ZIELONY DACH
Ochrona termiczna budynków; tworzenie siedliska
dla lokalnej fauny i flory

System ekologicznego oznakowania RESILIENT określa poziom odporności obiektu i elastyczności systemu, w którym ten obiekt funkcjonuje.
Punktem odniesienia są w nim obecne i prognozowane zjawiska związane ze zmianami klimatu.
RESILIENT wprowadza 5 poziomów (ocen) przystosowania do zmian klimatycznych, wynikających z analizy uwarunkowań w obszarze
architektonicznym, energetycznym, zarządczym i środowiskowym.

KORZYŚCI OZNAKOWANIA RESILIENT DLA TWOJEJ FIRMY I ŚRODOWISKA
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Przywracaj naturę miastom z LIFE Archiclima
Skontaktuj się z nami
Investeko S.A.
Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
tel: 32 258 55 80, fax: 32 707 45 33
biuro@investeko.pl
Projekt LIFE Archiclima numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PARTNERZY WDRAŻAJĄCY PROJEKT LIFE ARCHICLIMA

INVESTEKO S.A.

GÓRNOŚLĄSKIE
TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.

INVESTEKO SERWIS SP. Z O.O.

EUROPEJSKIE FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI EKOLOGICZNEJ

www.investeko.pl

www.gtl.com.pl

www.ieserwis.pl

www.efoe.pl

Lider
projektu
to
firma
z wieloletnim doświadczeniem
w
inżynierii
środowiska
i
wdrażaniu
technologii
środowiskowych. W Centrum
Badawczo-Rozwojowym
w Świętochłowicach spółka
rozwija innowacje dotyczące
różnych obszarów ochrony
środowiska i działań na rzecz
klimatu.

Spółka zarządzająca Międzynarodowym
Portem
Lotniczym
„Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, w którym
powstaje
demonstracyjne
wdrożenie rozwiązania opartego
na przyrodzie w ramach projektu
LIFE Archiclima.

Spółka posiadająca ugruntowaną
pozycję w outsourcingu środowiskowym dla zarządców nieruchomości. Firma obsługuje ponad
400
obiektów
w
Polsce.
W projekcie odpowiada za oceny
podatności i ryzyka oraz monitoring.

Stowarzyszenie, którego celem jest
promowanie
zrównoważonego
rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W projekcie
odpowiada za komunikację oraz
rozpowszechnienie informacji.

www.investeko.pl
www.archiclima.pl

