
Tato technologie umožňuje variabilně upravovat objekty a stavby dle dohody s investorem, a hlavně umožňuje
dosáhnout bez větších úprav a obtíží nízkoenergetického až pasivního standardu stavby

                                       1) vynikající tepelně izolační vlastnosti všech typů konstrukcí, jež u jiných typů staveb nelze
   dosáhnout velmi nízké provozní náklady
                                       2) plynulá výstavba i v zimním období bez větších problémů a nákladů na dodržení technologií
                                       3) rychlost výstavby ... 2-6 měsíců na klíč vč. přípravy stavby
4) variabilita stavby ... možnost úpravy a změn bez větších nákladů
5) interiérové klima ... použité skladby konstrukcí přispívají k snadné regulaci vlhkostních poměrů v místnostech, což je
vhodné pro alergiky
6) větší užitná plocha objektu ... stěnový systém při vynikajících parametrech má podstatně menší tloušťku výsledné
konstrukce
7) dlouhodobě prověřený systém výstavby a zkušenost z použitím certifikovaných materiálů a jejich skladeb
8) životnost dřevěných staveb je naprosto srovnatelná s ostatními konstrukcemi ... řada dřevěných staveb i u nás
pochází až ze 14.století
9) skoro třetina populace bydlí v dřevěných domech, a to i v severských státech
10) záruky pro stavby ... dlouhodobě prověřený systém výstavby s použitím certifikovaných materiálů a jejich skladeb
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Uvedené hodnoty RT a U jsou pouze orientační, nutno provést pro každou stavbu přesný propočet.

stavěno technologií '2by4' ®

V současné době se dělí dřevostavby do tří základních skupin - rámové, panelové a celomasivní.  My se Vám pokusíme je
představit v jejich základních rysech a vytvořit jejich nejen kvalitativní, ale hlavně parametrické srovnání, a to i s ostatními
stavebními technologiemi.

Pro lepší představu a vysvětlení Vám stručně představíme jednotlivé typy dřevostaveb:

Rámové konstrukce, obecně nazývané 'Two by Four' (2by4 z anglického originálu), jsou vytvořeny nosnou konstrukcí z trámového
řeziva opláštěného deskovými materiály, jež celou stavbu vyztuží a vytvoří nosné plochy pro další prvky a materiály.
Obecně se tyto stavby odlišují podle jejich přípravy, tedy montáží všeho na stavbě nebo kompletací celých panelů v tovární hale a
jejich následné sestavení na staveništi. Montáž na stavbě je dostupnější i pro menší firmy a přístupnější  případné variabilitě
požadavku zákazníka i v průběhu vlastní  výstavby.
Dále se tyto konstrukce rozdělují i podle použitého materiálu, kdy lze použít běžné řezivo předepsaných profilů. Nutná je kontrola
jeho vlhkosti před zakrytím dalšími materiály. Dnes se však již hojně využívají prvky z lepeného, resp. sušeného dřeva (KVH, BSH
profily), kde tuto vlhkost není třeba řešit.

Panelové konstrukce v co největší míře využívají prefabrikaci, jejíž výhody ukázaly stavby prováděné touto technologií již několik
desetiletí.
Hlavní část výroby probíhá v tovární hale, kdy pak za pomoci těžké techniky dojde k převozu a montáži na stavbě ve velmi
krátkém časovém limitu. Jedná se však převážně pouze o typovou výstavbu, kde jakákoliv změna prodlužuje termín dodání a
prodražuje stavbu jako atyp.

Celomasivní stavby pak známe všichni již od dětství nebo z historie. Roubené chalupy, popř. sruby patří k tradičním krajovým
stavbám nejen severních a východních Čech, ale i Beskyd a slovenského a polského podhůří. Vzhledem k hmotě těchto materiálů
však tyto domy najdou svou klientelu pouze u fajnšmekrů a nebo v lokalitách chráněných úřady (CHKO, památkáři, atd.)
Pro výstavbu takovýchto staveb, zvláště pak i v kombinaci s klasickým zdivem je nutné mít opravdu dobré zkušenosti. Sesychání
dřevěné části stavby a její sedání může být pro mnoho amatérů velkým problémem.
V současné době však přichází trend nové technologie celomasivních dřevostaveb z tzv. panelů BSH (vzájemně vrstvené lepené
profily), ze kterých se poskládají celé stěny i stropy. Tyto konstrukce jsou obecně rozměrově i tvarově velmi stabilní. Jelikož se
opět jedná o částečnou prefabrikaci stavby, je výstavba poměrně rychlá. D
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