Ulrich Meier:
Faszerkezetes házak
– Könnyûszerkezetes
építés, gerendaházak,
korszerû fatermékek
Az új faalapú szerkezeti anyagok és a korszerû alkalmazási eljárások új utakat
jelentenek az építészetben és a szerkezetépítésben. Így lehetõvé
válik egyedi, ugyanakkor racionális építési elképzelések megvalósítása is.
A könyv ezekkel az új lehetõségekkel foglalkozik. Bemutatja a fa mint
építõanyag elõnyös tulajdonságait, és ismerteti a tervezésre vonatkozó
alapvetõ tudnivalókat. Ezután áttekinti az építõipari fatermékeket, azok
méreteinek megadásával, és megismertet a különféle építésmódokkal,
a rönkháztól a rétegelt-ragasztott szerkezetekig vagy falpaneles építésig.
A könyv második felében bemutatott számos kortárs példa jól szemlélteti,
hogy ma már egy faszerkezetes ház is tökéletesen képes kielégíteni a lakóházakkal kapcsolatos elvárásokat (energetika, komfort stb.).
A könyv honosításán neves hazai szakemberek dolgoztak. Egyedülállónak
tekinthetõ, hogy már az új hazai tûzvédelmi szabályozást ismerteti, illetve
bemutatja az új épületenergetikai rendelet részleteit.
A tartalomból: A faépítkezés elõnyei – Környezetvédelem – Energetikai
normatívák – Minõség – Könnyûszerkezetes építés: érdekképviselet és
szakmai segítség Magyarországon – Tudnivalók a tervezéshez – Tudnivalók
a tervezéshez – Elõírások, szabályozás – Építõanyagok – Számítások,
kivitelezés – Tûzvédelem – Épületakusztika – Hõtechnika – Nedvesség elleni
védelem – Faanyagvédelem – Építõipari fatermékek – Tömör fa, tömörfa
építõelemek – Lemezek – Építési eljárások – faltípusok – Pillérek – Födémés tetõelemek – Tartótípusok – Faépítési eljárások, faházépítési rendszerek
– Példák

A kötet megjelenését támogatta
az ÉVOSZ Könnyûszerkezet-építõ Tagozata
További támogatóink: Art Haus Kft., AURO-Sixay Bt., BBP Házépítõ Kft.,
Caparol Hungária Kft., DEHN + SÖHNE Magyarországi Cégképviselet,
Dörken Kft., ERDÉRT Zrt., FRT RASZTER Építésziroda Kft., GRAND-ÁCS Kft.,
GYOPÁR Trade Kft., I.G.M.-H Kft., Jaf Holz Ungarn Kft., KAMPA –
Trendhaus Kft., KEMOS Kft., Lignova készházak – TAEG Zrt., Roko 2000 Kft.,
WOOD Group Kft., Dietrich's AG Faépítészeti Szoftver, Fors Haus Készházgyártó Kft., Rozifa Kft.-Pilishaus, VANTON-HÁZ Kft., Woodwill Faház Kft.
A könyv megrendelhetõ közvetlenül a CSER Kiadótól!
Ebben az esetben a könyv ára 5995,– Ft helyett 4900,– Ft + postaköltség.
Elérhetõségünk: 1114 Budapest, Ulászló u. 8. • Tel.: 386-9019 • Fax: 385-6684
E-mail: cser@chello.hu • Honlap: www.cserkiado.hu

