
W „jutrzejszym świecie” - świecie niedoboru energii i kryzysu ekologicznego potrzebujemy być bardziej samowystarczalni.

„Podpowiedź, jak to zrobić może jest nawet na wyciągnięcie ręki. Twój kontekst - miasto, miasteczko czy mała wieś - determinuje to, co wiesz  
i co możesz zrobić. To, gdzie - i jak - mieszkasz, wpływa na twoją tożsamość, świadomość i wyłapywanie sygnałów zmian”
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MANIFEST NA JUTRO



POTRZEBY JUTRA

- ograniczenie konsumpcji, koncentracja na ochronie zasobów
- społeczne kooperacje w skali lokalnej
- powrót lokalnego rzemiosła
- projektowanie zrównoważone, nie wyniszczające środowiska
- nowe zawody odpowiadające nowym potrzebom, nowi rzemieślnicy

MÓJ PROJEKT - ZAŁOŻENIA

- Produkt wykonywany w kooperacji lokalnych rzemieślników dla lokalnej społeczności - kurnik balkonowy.

- Kurnik balkonowy do hodowli 1 kury pozwoli właścicielowi zbierać jajka na własny użytek. 

DZISIAJ JUTRO



KURNIK MIEJSKI / PRZYDOMOWY
PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ



KURNIK BALKONOWY
ZAŁOŻENIA I PIERWSZE KONCEPCJE DO PROJEKTU

CO MUSI MIEĆ

- grzęda
- gniazdo
- wybieg
- siatka zabezpieczająca
- ocieplenie 
- doświetlenie (dzienne/sztuczne)
- drzwiczki/zamknięcie
- karmnik
- poidło

CO MOŻE MIEĆ DODATKOWO

- pojemnik na kompost
- panele lub szuflada z trawą / wymienna 
trawa
- miejsce na rośliny np. na dachu
- miejsce do przechowywania  
karmy i ściółki

CO POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ

- min.1m2 na 2 kury w zamknięciu + wybieg
- moduły do składania 
- dojście z min. 2 stron
- łatwy dostęp do gniazda
- łatwą wymianę podłoża
- zabezpieczenie pod grzędą 
(łatwe do mycia lub jednorazowe)
- podniesienie ( żeby nie zbierał wilgoci)
- wykonanie rzemieślnicze (różnego rodzaju)



KURNIK BALKONOWY
WIZUALIZACJA PROJEKTU



KURNIK BALKONOWY
WIZUALIZACJA PROJEKTU



KURNIK BALKONOWY
WIZUALIZACJA PROJEKTU - widok złożenia

MATERIAŁY:

- drewno świerkowe lite (kantówki, deski, listwy)
- sklejka iglasta 3mm
- stalowe profile
- stalowe druty 2,5mm
- izolacja cieplna z włókna drzewnego
- ceramika fajansowa
- guma odlewana 



KURNIK BALKONOWY
ELEMENTY

1. KUBIK Z GRZĘDĄ (1szt.)
2. KUBIK Z GNIAZDEM (1 szt.)
3. RAMY STALOWE  (3 szt.)
4. MODUŁ SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (8szt. + 2szt.)
5. PŁYTA PODŁOŻA (1 szt.)
6. POKRYWA Z DONICZKAMI (3 x 9szt.)
7. WYPOSAŻENIE:

 a) grzęda
 b) zabezpieczenie / podłoże pod grzędę
 c) gniazdo
 d) drabinka
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KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁU - KUBIK

SYSTEM ROZSUWANIA Z PROWADNICĄ
(BĘDZIE TROCHĘ INNY)

TUTAJ MAM W PLANACH ZROBIĆ 
SCHEMATY / RYSUNKI TECHNICZNE
SAMEGO ROZSUWANIA/ZAMYKANIA



KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁU - KUBIK

łączenie na kołki

Sklejka

Elewacja  
listwy z drewna świerkowego

Rama dolna
kantówka świerkowa

Konstrukcja / Ramiak 
kantówka świerkowa

Gumowa uszczelka

STEICO
izolacja z włókna drzewnego

Sklejka

Prowadnica
drzwi przesuwnych



KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁU - KUBIK



KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁÓW - RAMY STALOWE
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KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁÓW - RAMY STALOWE
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KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁU - SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA



KURNIK BALKONOWY
ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1) grzęda

2) zabezpieczenie / podłoże pod grzędę

3) gniazdo

4) drabinka

1)

2)

3)

4)



KURNIK BALKONOWY
KONSTRUKCJA MODUŁU - POKRYWA Z DONICZKAMI CERAMICZNYMI



KURNIK BALKONOWY
OPIS FUNKCJONOWANIA

- Kurnik jest przeznaczony dla 1 kury;

- Otwierane rozsuwnie drzwi modułów z grzędą i z 
gniazdem umożliwiają łatwy dostęp do zniesionych 
przez kurę jajek, czyszczenia i wymiany ściółki w 
gnieździe;

- Wymiana ściółki na wybiegu kurnika możliwa jest 
poprzez wysunięcie modułu z siatką zabezpieczającą. 
Wysunięcie ramki z prawej strony możliwe jest dzięki 
otwartemu profilowi ramy stalowej;

- Doniczki znajdujące się na zadaszeniu kurnika mają 
podwójne przeznaczenie: uprawę roślin oraz dodat-
kową izolację termiczną latem i zimą;

- Rośliny uprawiane na dachu kurnika mogą służyć 
zarówno właścicielowi jak i kurze. Karmienie kury 
roślinami wzbogaca jej dietę kury o mikroelementy;

- Kurnik nie jest wyposażony w poidło i karmnik w 
który należy zaopatrzyć się oddzielnie.


