
 

 

Notre projet : Vivre en autonomie 

Un espace de vie autonome à prix maîtrisé 

Prāṇa est une maison familiale pensée pour fonctionner pendant toute l’année en puisant 
uniquement dans les ressources naturelles et gratuites de notre planète. Le défi que nous 
vous proposons de relever est de la construire à un coût maîtrisé afin de la rendre 
financièrement accessible. 

Les 4 éléments 

Issue d’une tradition spirituelle, Prāṇa représente l’énergie dont l’homme se nourrit pour 
exister. De la même façon, notre maison puise son énergie dans les quatre éléments 
naturels: Le Soleil, le Vent, la Terre et l’Eau. Grâce à leur utilisation, l’habitation bénéficie 
d’eau potable, d’électricité, d’eau chaude et de pièces chauffées, sans avoir besoin de se 
raccorder à des réseaux extérieurs.  

Notre concept se décline sur plusieurs tailles de logement, de 2 à 5 chambres et sur 1 ou 2 
niveaux, pour des maisons isolées ou mitoyennes. A plus grande échelle, il peut se 
développer sur un éco-quartier entier. 

Nous n’avons rien à inventer, il nous suffit d’observer. Il nous suffit de conjuguer ces quatre 
éléments pour comprendre que l’on peut s’en satisfaire. Adaptons notre technologie, notre 
recherche à ces éléments, afin de mieux vivre en autonomie. 

Le choix de solutions énergétiques alternatives : 

Contrairement à toutes les maisons raccordées aux réseaux communs de distribution d’eau, 
d’électricité et de gaz, Prana fonctionne en complète autonomie : elle puise l’eau dont elle a 
besoin, produit elle-même son électricité et vous assure un confort thermique été comme 
hiver, grâce à une conception intelligente et à l’intégration dès sa création de solutions 
énergétiques optimales : 

- Isolation : une isolation thermique renforcée, des menuiseries bois à triple vitrage limitent 
considérablement les déperditions énergétiques de la maison 

- Production de chaleur : Un poêle à bois, situé dans le séjour, permet de réchauffer le séjour 
mais également les autres pièces à vivre par la création d’un réseau de récupération de 
chaleur. 



- Electricité : la maison produit elle-même l’énergie dont elle a besoin par l’utilisation de 
panneaux solaires photovoltaïques et d’une éolienne individuelle. Le surplus est stocké dans 
des batteries pour une utilisation ultérieure. 

- Eau froide et eau chaude sanitaire : Un forage permet de capter l’eau présente 
naturellement sous terre, qui peut, après filtrage, servir à tous les besoins quotidiens. L’eau 
est chauffée par l’intermédiaire de panneaux solaires thermiques, et en complément par la 
récupération de la chaleur émise par la cuisinière bois lors de la préparation des repas.  

- Rejet après traitement par épandage des eaux usées de la maison 

Des espaces agréables à vivre 

La maison s’organise autour d’une grande pièce à vivre lumineuse et largement vitrée sur 
l’extérieur. Cœur des activités de la vie familiale, c’est aussi le pivot autour duquel s’organise 
toute la maison. Elle abrite deux éléments clés de l’autonomie : le poêle à bois pour le 
chauffage de la maison et la cuisinière bois qui préchauffe l’eau sanitaire. Son volume en 
double hauteur et sa position centrale permet de diffuser au mieux la chaleur dans toute la 
maison.  

Autour gravitent  5 espaces sur 2 niveaux, qui peuvent être aménagés en chambre ou en 
bureau selon les besoins de chacun. L’aménagement a enfin été conçu pour accueillir de 
nombreux rangements. 

Pour maximiser le confort thermique été comme hiver, les menuiseries sont en bois et 
constituées de triple vitrage. De plus, toutes les fenêtres côté Sud sont protégées en été par 
un débord de toiture important et des volets en bois coulissants. En plus d’animer la façade, 
ces volets offrent aussi protection visuelle et sécurité. 

La structure de la maison est en panneaux de bois massif, fabriquée en usine et montée sur 
site en seulement quelques jours. Les façades et les aménagements intérieurs ont été 
dessinés dans une recherche d’élégance et de modernité à moindre coût. 

 

 

 

 

 

 

 



Our Project: living independently 

Independent living space and controlled price 

Prāṇa is a family house thought to operate throughout the year, drawing only on natural and 
free resources from Earth. The challenge we meet is to build this house at a reasonable cost 
and to make it accessible. 

All Four Elements 

In the spiritual tradition, Prāṇa represents the vital life force that allows man to live on earth. 
In the same way, our house draws its energy on the four natural elements: the Sun, the 
Wind, the Earth and the Water. Through their use, the owners have access to running water, 
electricity, hot water and heated rooms, without having to connect to external distribution 
systems. 

Our concept is available in several housing sizes, from 2 to 5 rooms on one or two floors, for 
detached, semi-detached or row houses, and can be expanded to an entire Eco-district.  

We don’t have to invent anything, we only need to observe.  Then we only need to combine 
these four elements to understand that one can be satisfied. Let us adapt our technology 
and our research to these elements to achieve independent living. 

The choice of alternative energy solutions: 

Unlike all the houses connected to water, electricity and natural gas supplies, Prana operates 
in complete autonomy: it draws the water it needs, produces its electricity and provides 
thermal comfort both in summer and winter, through thoughtful design, as sustainable 
solutions were integrated at the early stage of design: 

- Insulation: Extra Thermal Insulation and triple glazed windows made of wood effectively 
reduce energy losses.  

- Heat production: A wood-burner located in the living room is used to heat the whole 
house, through a heat recovery system. 

- Electricity is produced by photovoltaic solar panels and an individual wind turbine. Surplus 
energy is stored in batteries for future use. 

- Cold and hot water: Water is supplied directly from a borehole, spring, or well, and may be 
filtered for all needs. Hot water is provided by solar panels and from a wood-fired-cooker. 

- Treatment and release of wastewater 

 

 



A pleasant living environment 

This house is organized around a large and bright living-room, generously glazed on the 
garden. As it is the central place of family activities, it is also the core around which the 
entire house is developed. The room shelters two key elements of self-sufficiency: the wood 
burner for central heating and a wood-fire-cooker that heats sanitary water. Its volume and 
high ceiling, helped with its central position, let the heat spread at its best efficiency in the 
whole house. 

Five different spaces on two levels are structured around. They can be settled as bedroom or 
working space if needed. The interior plan is thought to welcome plenty of storage space. 

To maximize thermic comfort in winter, joineries are out of wood with triple glazing. To 
control overheating in summer, all the windows facing South are protected by a wide roof 
overhang and sliding shutters. Animating the façade, those shutters will bring a visual filter 
and can be locked in front of the glass bays to secure the house.  

The building structure is made of prefab wood panels, assembled on site within a few days 
only. Indoors and outdoors were designed at the least expense and with elegance and 
modernity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жити автономно 

Автономне житло за прийнятними цінами 

Prana- це будинок для сім’ї, що функціонує протягом усього року, спираючись тільки на 
природні ресурси нашої планети. Наше найважливіше завдання - це будувати на 
найякіснішому рівні за розумною ціною, зробивши його фінансово доступним. 

 

Чотири  елементи 

Спираючись  на  духовні  традиції, Prana являє собою енергію, що допомагає людині 
існувати. Саме тому, наш будинок черпає енергію з чотирьох природних стихій: сонця, 
вітру, землі та води. Завдяки використанню цих джерел енергії, в будинку є питна вода, 
електроенергія, гаряча вода і опалення без підключення до зовнішніх мереж. 

Концепція нашого житла доступна в різних варіантах:  від 2 до 5 спалень,  1 або 2 
поверхи, для одного будинку  або двох блокованих будинків. У більшому  масштабі, ці 
будинку можуть бути  збудовані  на всій території еко-району. 

Ми не вигадуємо нічого нового. Нам  достатньо  з’єднати  всі чотири елементи 
природи, щоб зробити житло, яке буде відповідати вашим вимогам. Ми адаптуємо  
чотири елементи природи до наших досліджень та технологій, для того, щоб жити 
автономно.  

Вибір альтернативних джерел енергії:  

На відміну від звичайних будинків, які підключені до центрального водопостачання, 
електрики і газу, Prana працює в умовах повної автономії. Технологія, що застосовується 
в цьому будинку, переробляє воду, яку вже було використано. Будинок самостійно 
виробляє електроенергію і забезпечує температурний комфорт влітку і взимку, завдяки 
розумній концепції та використанню оптимальних енергетичних рішень : 

- Ізоляція: покращена теплоізоляція завдяки дерев'яним вікнам з потрійним склом,  які 
значно покращують енергоефективність будинку. 

Система опалення:  піч на дровах,  що розташована  у вітальні, може нагріти не тільки 
вітальню, але й інші житлові приміщення, створюючи систему рекуперації тепла. 

- Електрика: будинок  самостійно виробляє необхідну електроенергію за рахунок 
використання фотоелектричних сонячних панелей і вітряних турбін невеликого  
розміру.  Решта виробленої електроенергії накопичується в акумуляторах для 
використання в майбутньому. 



- Холодна та гаряча вода:  видобування води  природним шляхом завдяки бурінню 
свердловини. Така вода  після очищення,  може використовуватись для всіх щоденних 
потреб. Вода нагрівається за допомогою сонячних батарей, а також завдяки рекуперації  
тепла під час приготування їжі у плиті на дровах. 

- Повторне використання води 

Будинок в якому приємно жити 

В проекті будинку передбачається простора світла вітальня з великими вікнами. 
Вітальня - це також зона відпочинку усієї родини, навколо якої  розташовані  інші 
приміщення. В будинку поєднані два ключових  елемента автономності: піч на дровах  
для обігріву будинку і плита для приготування їжі на дровах, яка також підігріває воду. Її  
розташування у центральній частині будинку дозволяє набагато краще передавати 
тепло по всьому будинку. 

Усі передбаченні 5 зон у 2-х поверховому будинку можуть бути довільно розташовані 
відповідно до ваших потреб. У будинку  також заплановано достатньо місця для 
встановлення шаф різної функціональності. 

Для оптимального температурного режиму у літній і зимовий час встановлені вікна з 
дерева і потрійним склом. Окрім цього, вікна, що розташовані з південної сторони, 
влітку захищені великим навісом з розсувними дерев'яними ставнями. Ви можете 
створити свій фасад компонентами, які  забезпечать не тільки  захист від сонця, але й  
захист самого житла. 

Каркас  будинку зроблений з дерева, виготовляється на заводі і встановлюється на місці 
протягом декількох днів. Зовнішні фасади та  інтер'єри були розроблені в елегантному  і 
сучасному  стилі за найкращими цінами. 


