Boinnova skal være en ledende entreprenørbedrift innen innovative byggemetoder,
for å sikre markedet fremtidsrettede, miljøvennlige og energieffektive boliger
til en fornuftig pris.

Smartere boliger til alle

Godkjent for ansvarsrett

Boinnova bygger boliger for alle, men har
et spesielt hjerte for
førstegangsetablereren og andre med
begrenset egenkapital til egen bolig. Vårt
boligsosiale prosjekt og bidrag skal være et
miljøvennlig, energiøkonomisk og et trygt
sted å starte sitt eget hjem. Vi skal også
være kommunenes samarbeidspartner for
funksjonelle bygg tilpasset brukere med
spesielle behov eller dårlig boevne.

Boinnova Smart Living AS er et Sentralt
godkjent foretak for ansvarsrett i
tiltaksklasse 2 etter plan- og
bygningsloven. En Sentral Godkjenning er
en kvalitetsordning som beskriver
foretakets seriøsitet og faglige
kompetanse.

Energieffektive hus godkjent av
husbanken
Boinnovas bygg har effektiv arealbruk med
mye luft og lys. De oppfyller husbankens
strenge krav til universell utforming. Alle
boliger bygges i henhold krav for
Energihus klasse 1 (25% bedre enn TEK
10) eller passivhus. Byggene har gunstige
finansieringsløsninger.

Byggeprosess
For å beskytte materialene mot
fuktskader og sikre kort tid på byggeplass,
bruker Boinnova helt nye byggemetoder.
Ved å ta i bruk elementer blir byggetiden
kort, og oppsettingstiden er på mindre enn
10 timer per enhet. Innvendig blir enhetene
klargjort i løpet av en uke. Ny
byggemetode, blant annet uten tradisjonelt
bindingsverk, gir fornuftige veggtykkelser
og bygg med lite energilekkasje.

Boinnova har i sine prosjekter det
overordnede ansvaret for kontroll av
våtrom, lufttetthet, bygningsfysikk,
konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og
brannsikkerhet.

Miljøfokus og miljøtiltak
Boinnova har et målrettet fokus på
bevaring av natur og miljø, og er
Kontrollmedlem i miljøordningen Grønt
Punkt Norge. Vi stiller definerte miljøkrav til
alle våre underleverandører og
samarbeidspartnere, samt at vi
kontrollerer at disse bedriftene registrerer
seg som medlemmer i Grønt Punkt eller
tilsvarende miljøordning.
Boinnova ble i januar 2017 sertifisert
Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer
systematisk arbeid med miljøtiltak i
hverdagen.

www.boinnova.no

