Dan odprtih vrat sodobne masivne opečne gradnje v Mariboru
Wienerberger, Tondach, SH Global in Century 21 so na dnevu odprtih vrat v Mariboru, v
novem naselju Brezje Global, bodočim graditeljem novih hiš predstavili sodobne, masivno
grajene opečne hiše.
Zanimanje za tradicionalno opečno gradnjo je v porastu, kar lahko sklepamo iz velikega
števila obiskovalcev. Bodoči lastniki teh novogradenj in ostali potencialni graditelji so bili
deležni svetovanja iz prve roke s strani dobaviteljev, graditeljev in arhitektov za pravo izbiro
materialov in načinov gradnje za svoj novi dom.
SMART & HEALTHY "GLOBAL HOUSE" so grajene kot sodobne Premium nizkoenergijske
hiše, grajene s Porotherm PROFI Dryfix sistemom. Tehnološki razvoj v opečni industriji je v
zadnjem desetletju omogočil izdelavo opečnih zidakov z izrednimi toplotnoizolacijskimi
lastnostmi in novimi tehnologijami gradnje, ki omogočajo suh sistem vgradnje brušene opeke
s pomočjo lepljenja - Porotherm PROFI Dryfix sistem. Gradnja s Porotherm PROFI Dryfix
sistemom poteka hitreje, malta je potrebna samo še za izravnavo pod prvo vrsto opeke,
gradbišče je čisto in urejeno, logistika enostavnejša. Masivni opečni zidovi z visoko toplotno
kapaciteto delujejo kot akumulator – shranjujejo in sproščajo toploto. S tem ustvarjajo
uravnoteženo in ugodno okolje pozimi in poleti ter znižujejo stroške ogrevanja in hlajenja.
Opeka služi kot akumulator toplote, ki jo daje sonce ali kateri drugi vir toplote v hiši. Nazaj v
prostor jo vrača, ko zunanja temperatura pade. Tako je hiša najboljša naravna klima. V
prostoru ustvarja prijetno ozračje, ne vsebuje škodljivih snovi, zadržuje vlago in ne prepušča
hrupa, zato človeku zagotavlja prijetno in udobno zavetje.
Opečna gradnja omogoča okolju prijazen dom, ki je prava odločitev za zdrav, brezskrben in
varčen življenjski stil.
Hkrati vas želimo povabiti na naš naslednji dan odprtih vrat, ki bo v Grosuplju, dne
6.10.2016 med 14 in 18 uro na lokaciji Ljubljanske ceste in Hribarjeve ulice. Spoznali
boste lahko Porotherm sistem gradnje ter strešni sistem Tondach.
Opeka. Naj vas Inspirira.

