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Budynek spopielarni zwłok IGNIS otwiera strefa administracyjna, tj. przestronny hol 
wejściowy z poczekalnią i recepcją, w której można dopełnić wszelkich niezbędnych formalności 
oraz dokonać wyboru urny bądź trumny. Ceremonie pożegnań zarówno wyznaniowe jak 
i świeckie prowadzone są w przestronnej kaplicy. 

W wersji PREMIUM zaprojektowano dodatkowe wejście oraz salę ceremonialną, co pozwala 
na jednoczesne prowadzenie dwóch niezależnych ceremonii. Rodziny i bliscy mają do dyspozycji 
osobne sale pożegnań, pomieszczenia te zostały powiązane wizualnie z halami pieców, dzięki 
czemu żałobnicy mogą obserwować proces kremacji. 

Strefa technologiczna i zaplecze gospodarczo-socjalne zostały wydzielone tak, że nie zakłócają 
atmosfery spokoju i zadumy panujących w całym obiekcie.

Wersje

wersja standard wersja premium

hol wejściowy z ekspozycją urn i trumien –

zaplecze administracyjne –

poczekalnia –

kaplica –

2 pomieszczenia pożegnań –

zaplecze technologiczne –

hol wejściowy z ekspozycją urn i trumien –

zaplecze administracyjne –

poczekalnia –

kaplica –

sala ceremonialna –

dodatkowe wejście –

2 pomieszczenia pożegnań –

zaplecze technologiczne –



Spopielarnię zwłok IGNIS autorstwa Louaya Faraha cechują stonowane 
i eleganckie rozwiązania architektoniczne. To nowoczesny i ekologiczny 
obiekt, zapewniający w pełni profesjonalną i dyskretną obsługę. 

Projekt składa się z dwóch niezależnych stref, ceremonialnej i technologicznej. Ceremonie 
pożegnań odbywają się w ekumenicznej kaplicy, dostosowanej zarówno do pochówku 
religijnego jak i pożegnania świeckiego. Bliscy pogrążeni w żałobie mają do dyspozycji 
również odosobnione pokoje gwarantujące stosowną atmosferę w czasie trwania kremacji. 
Całkowicie skomputeryzowana strefa technologiczna wyposażona jest w najwyższej jakości 
systemy krematoryjne szwedzkiej firmy TABO.

Charakterystyka

Materiały



Charakterystyka

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe gwarantują prostotę wykonania 
i wysoką jakość gotowego obiektu. Materiały użyte w projekcie są naturalne i trwałe, 
w zależności od preferencji inwestora dostępne są dwie wersje wykończenia elewacji: 
kamienna i tynkowa.

Posadowienie budynku – ławy i stopy fundamentowe żelbetowe
Konstrukcja naziemna budynku – tradycyjna, murowana z bloczków 
Konstrukcja dachu – lekka drewniana, stropodach o tradycyjnym  
układzie warstw na pełnym deskowaniu
Ścianki działowe – tradycyjne, murowane z bloczków
Elewacje budynku –  ocieplenie zewnętrzne  
metodą lekką-mokrą – wykończenie szpachlówką betonopodobną
Ślusarka zewnętrzna –  profile aluminiowe ciepłe, o podwyższonym współczynniku 
przenikania ciepła, szkło samoczyszczące o właściwościach niskoemisyjnych

Materiały



Koszty

Spopielarnia zwłok IGNIS jest prostym i ekonomicznym obiektem usługowym, w którym duży 
nacisk położono na wysoką jakość zaprojektowanych wnętrz. Zastosowanie sprawdzonych 
rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w oparciu o tradycyjne produkty zdecydowanie 
wpływa na obniżenie kosztów budowy.

System technologiczny oparty na najwyższej klasy piecach krematoryjnych TABO VL-A pozwala 
na całodobową pracę spopielarni.
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