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Ekonomicna
ˇ gradnja
Gospodarne rešitve s pomocjo
ˇ inovativnih sistemov
Graditelj, ki si zastavi gradbeno nalogo, vpliva s svojo izbiro konstrukcijskih sistemov na
stroške gradnje mnogo bolj, kot se dozdeva na prvi pogled.
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BreitenfurterstraSSe, DUNAJ (AVSTRIJA)
Viden les zunaj in znotraj
Stanovanjske stavbe, ki jih je zasnoval krog arhitektov P. Good na
območju dunajskega okrožja Liesing, poudarjajo večplastnost lesa.
V segmentu konstrukcije: uporaba lesa kot gradbena materiala za
okvirne konstrukcije, na fasadi je uporabljen macesnov les in v
notranjosti so vidni leseni stropovi. Medtem ko je les na stropu
ostal nepokrit, pa so za predelne stene uporabili preko
16.000 m2 RIGIPS plošč in s tem dosegli odlično zvočni
izolacijo in protipožarno varnost.

Uporabljeni RIGIPS izdelki: gradbene plošče RB, RBI,
ognjevarne plošče RF in RFI

Alpha natura (SLO)
Sodobni koncepti se prebijajo v ospredje.
Pri Alfa Naturi vidimo prihodnost v sodobnem pristopu. Enostavne
oblike, sodobni detajli, ravna streha ter enostavne in funkcionalne
zasnove notranje organizacije hiš nas pripeljejo do naše najbolj
drzne serije – CUBE. Kot nakazuje ime, oblikovanje serije izhaja
iz osnovnega geometrijskega telesa – kvadra. Prikazane
zasnove predstavljajo le peš ico možnosti, ki jih nudi
sodoben konstrukcijski sistem gradnje s križno lepljenimi
lesenimi ploš ami.

Lumar, Maribor (SLOVENIJA)
Vzorčna hiša za poskusno bivanje
Pri svojem zadnjem prototipu, vzorčne hiše za poskusno bivanje, se je podjetje
LUMAR, ki je vodilno v Sloveniji na področju gradnje pasivnih hiš, naslonilo na
sodelovanje z RIGIPSOM. Paleta uporabljenih materialov je zelo široka in sega od
suhega estriha do posebnih plošč, ki omogočajo zaščito pred sevanjem. Vzporedna merjenja zvočne izolativnosti podjetja ZAG Ljubljana med različnimi gradbenimi fazami dokumentirajo vpliv posameznih komponent na rezultate in na koncu tudi na visoko kvaliteto izbranega sistema.
Uporabljeni RIGIPS izdelki: Rigidur suhi estrih, RF ognjevarne
plošče, Climatop sistem hladilnih stropnih plošč, plošče z
zaščito pred sevanjem Climafit Protekto.

INOVATIVNE SISTEMSKE REŠITVE
Nova smernica OIB 2 zahteva pogosto ognjevarnost REI 60. Do sedaj
se jo to dosegalo s pomočjo dvojnega sloja RIGIPS ognjevarnih plošč
ali pa s pomočjo RIGIDUR H mavčno vlaknenih plošč in ISOVER steklene volne. Zaradi stalnih izboljšav izdelkov in sistemov, nam je uspelo
izdelati sistem RIGIPS 3.30.02, ki omogoča enoslojno oblaganje lesne
konstrukcije in hkrati dosega zahtevano REI. S tem RIGIPS-ovi kupci
lahko takoj prihranijo 50% pri stroških materiala in montaže.
To je naš prispevek k zniževanju cen v gradbeništvu.
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