KON·TRUKâNÉ

SYSTÉMY

Modern˘ a r˘chly Ïivot nám priná‰a kadeão:
nieão je fajn iné menej... skæbiÈ staré tradície
s nov˘mi technológiami a rozvíjaÈ to ìalej...
T˘m sa kladú veºké nároky práve na nás, ako
na klienta-investora-stavebníka, ktor˘ sa
musí rozhodnúÈ, ão chce, ão je pre neho a pre
jeho rodinu dobré.

... z dreva?
M

usíme "prelúskaÈ" mnoÏstvo odborn˘ch ãlánkov, inzercie a nové informácie si dávaÈ
do súvislosti s ohºadom na ìal‰ie
prevádzkovanie svojho b˘vania.

aby sme sa ‰li pozrieÈ na Oravu,
zam˘‰ºame sa nad t˘m, Ïe v Kanade, v Nórsku, ãi vo Fínsku ºudia b˘vajú v dreven˘ch domoch.
A potom rozvíjame teoretické

... z dreva?

teórie o ekologickom a zdravom b˘vaní.
Drevo, ako stavebn˘ materiál
má svoje v˘hody, teplo cez zimu,
pohodu cez leto bez väã‰ích finanãn˘ch nárokov, príjemnú atmosféru, ktorú zabezpeãuje opti-

Na‰i starí a prastarí rodiãia ani
nechyrovali, Ïe slovo technológia existuje. Od nepamäti pouÏívali drevo na v‰etko, ão súviselo s b˘vaním a s pocitom tepla
domova. A tak namiesto toho,
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... z dreva!

málna vlhkosÈ prostredia...
a v koneãnom dôsledku aj nádhern˘ pocit domova, keì sa rodina veãer zíde pri plápolajúcom
kozube s vôÀou dreva.
Oravu som nespomenula
v úvode len tak - pre niã, za niã.
V malebnej dedinke Zákamenné
- Bratislavãan bude maÈ pocit, Ïe
tu lí‰ky dávajú dobrú noc - je firma, ktorej majiteº si uvedomuje
a váÏi nielen spomínané tradície, ale reaguje aj na potreby
moderného a ekonomického b˘-

vania. InÏinier Du‰an Durãák,
dnes majiteº firmy Kvalit - sa
rozhodol zhodnotiÈ vedomosti
svojich star˘ch rodiãov a zároveÀ vyuÏiÈ v‰etko odborné, moderné a nové.
D. D.: Na b˘valom JRD boli
opustené dielne, tak som sa chytil my‰lienky vyuÏiÈ nielen priestor ale aj surovinu, ktorej je na
Orave dosÈ. Predt˘m sa na‰e
drevo v surovom stave nakladalo na vagóny a vyváÏalo - takÏe
preão ho nenakladaÈ zhodnote-
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né? DaÈ ºuìom prácu a peniaze
u nás v regióne.
DaB: Ale ekonomick˘ rozvoj firmy závisí od odberateºov...
D. D.: V tomto smere bolo dobré, Ïe spolumajiteºom bol aj Rakú‰an, ktor˘ bol súãasne aj odberateºom. Aj to nás nútilo od
samého zaãiatku dodrÏiavaÈ
prísnu kvalitu. Veì viete ako to
funguje v takomto prípade...
Staãí malá zámienka nekvality a robili ste zbytoãne. Nám sa to
v‰ak nestávalo, a tak sme postupne rozbehli aj v˘robu dreven˘ch eurookien.
DaB: Bolo len otázkou ãasu kedy vznikne Kvalit?
D. D.: Chcel som firmu, ktorá by
brala do úvahy aj ekológiu, a tak
naozaj v 97-om vznikol Kvalit.
Cez eurookná sme r˘chlo smero-

vali k modern˘m technológiám.
Oplá‰tenie okien hliníkom bol
len zaãiatok. Postupne sme si zabezpeãovali svoje vlastné strojné
zariadenie - viacúãelové stroje,
ale aj ‰pecialitky, napríklad na
hobºovanie masívnych prvkov
pre zrubové stavby, alebo profilovacie stroje.
DaB: Bola my‰lienka zaãaÈ stavaÈ zrubové domy jednoduchá
a "priamoãiara"?
D. D.: AÏ také jednoduché to nebolo. Dom nie je okno, alebo dvere... Chcel som projekty, ktoré vychádzajú z na‰ich tradícií a z ná‰ho prostredia. A zároveÀ sme museli rie‰iÈ aj otázku strojov
a zariadení na "v˘robu" domov
tak, aby technológia vychádzala
z dielenskej v˘roby, pretoÏe tú
som mal k dispozícii. Vychádzal
som z tradície ale nebránil som sa
pouÏiÈ najmodernej‰iu technológiu a stroje. Len tak to má dnes

zmysel. Na‰e domy, okná i dvere
musia byÈ kvalitné - veì sme
Kvalit, priãom na‰e domy dosahujú lep‰ie tepelno-izolaãné
vlastnosti ako predpisuje norma.
Ak si necháte postaviÈ zrubov˘
alebo drevopanelov˘ dom od
spoloãnosti Kvalit, zodpovedá
z tepelno-technického pohºadu
nárokom na energeticky úspor-

liva, resp. elektrickej energie.
V objekte je príjemná atmosféra
aj vìaka tepl˘m povrchom kon‰trukcií, ktor˘mi sú drevené
a sadrokartónové obklady, drevené podlahy, priznaná drevená
kon‰trukcia stropu, drevené
schodisko. Straty tepla infiltráciou vzduchu kon‰trukciami domu sú zásadne obmedzené na

n˘ objekt. Norma STN 73 0540
odporúãa súãiniteº prechodu
tepla stien nov˘ch budov U =
0,32 W/m2. K, prípadne tepeln˘
odpor R = 3 m2.K/W, pri stenách
so sklonom menej ako 45° U =
0,20 W/m2.K, prípadne tepeln˘
odpor R = 4,9 m2.K/W.

prirodzené vetranie oknami a exteriérov˘mi dverami.
Prízemie je zhotovené zo zrubov˘ch obvodov˘ch stien, ktoré
sú pripevnené prostredníctvom
základového hranola k základovej doske a dôkladne zaizolované proti zemnej vlhkosti. Steny
prízemia sú so stropnou kon‰trukciu, ktorá na nich spoãíva,
fixované rybinov˘mi spojmi
a spojovacím príslu‰enstvom.
Nadstavba je pripevnená na
stropnej kon‰trukcii, tá môÏe byÈ
tieÏ zrubová alebo panelová.
Strecha je dominantn˘m prvkom
domov z Kvalitu, pretoÏe aj od
nej závisí ako dom splynie
s prostredím, do ktorého je postaven˘. Kvalit pouÏíva pre podãiarknutie rázovitého v˘razu svojich stavieb sedlovú strechu, ktorá ma charakter dedinskej stavby.
D. D.: V˘hodou dreven˘ch domov je aj r˘chlosÈ stavby - ãas, za

... z dreva!
Kon‰trukcie drevenej stavby
tieto parametre bohato dosahujú, pretoÏe stena je rie‰ená
sendviãovou kon‰trukciou, priãom odpor sa dá izolaãn˘m materiálom navoliÈ podºa poÏiadavky investora. Ako som uÏ
spomínala, drevo ako stavebn˘
materiál, má svoje neopísateºné
ãaro, ktoré sa nestráca ani
v konfrontácii s normami. V˘hodou domu je fakt, Ïe priestory
sa dokáÏu r˘chlo vyhriaÈ.
Vzduch v interiéri sa r˘chlo
ohreje, bez zv˘‰enej potreby pa-
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ktor˘ sa jeho majiteº môÏe sÈahovaÈ. Hlavne Rakú‰ania oceÀujú
to, Ïe my vlastne dom privezieme
v dvoch kamiónoch tak, Ïe priamo na stavbe skladáme celé steny aj so zabudovan˘mi oknami
a in‰taláciami. Je to ‰ikovné
a dômyselné... Ale samozrejme,
aj na Slovensku máme mnoho
realizácií. Väã‰ina je v horsk˘ch
oblastiach na strednom Slovensku - to sú tie prebudené tradície
- ako aj v oblastiach Vysok˘ch
i Nízkych Tatier. A lastoviãkami
uÏ nie je ani okolie Bratislavy. Páãi sa mi, Ïe uÏ aj ºudia na Slovensku zaãínajú uvaÏovaÈ tak, ako
na‰i investori z Rakúska, Lichten‰tajska, alebo ·panielska, t. j. maximálne ekonomicky, racionálne,
ekologicky a s pohºadom do budúcna, so spoluprácou s finanãn˘-

mi ústavmi, ão im umoÏÀuje b˘vaÈ uÏ do 3 mesiacov. MoÏno, Ïe
sa aj my doÏijeme takej skutoãnosti, ktorá je v Rakúsku, kde
kaÏd˘ tretí dom je drevostavba.
Drevo má nepochybne svoje ãaro. Nie je pravda, Ïe v móde sú
iné materiály. V móde je to, na ão
sa cítime, ão potrebujeme na to,
aby sme si mohli vytvoriÈ pocit
bezpeãia a domova... napríklad
aj s vôÀou dreva.
Za príjemn˘ a pouãn˘ rozhovor
ìakuje Mgr. Mira Boboková
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