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Case rezidențiale - concept start

Structuri izolate cu finisaje exterioare finalizate

Materiale, secțiuni, grosimi -- ajustabile, conform cererii clientului

Structură și materiale perete exterior

Oferta Dorna Eco House include:
1 Finisaj exterior vopsea decorativă 1. Lambriu de exterior/plăci
2 Plasă armătură 2. Rigle pentru ventilație
3 Adeziv 3. Folie anticondens

4 Izolație exterior
5 Panouri exterior ODB sau DWD pentru contrafișare structură
6 Panouri din structură de lemn, montanți 100/150/200/240 x45/60mm
7 Izolație la nivelul structurii
8 Folie vapori spre interior și bandă pentru etanșeitate
9 Rigle pentru vid tehnic - metalice sau lemn masiv

Instalații și finisaj interior ( lambriu, rigips, altele) - în sarcina clientului 

Structură și materiale perete interior
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Structură și materiale perete interior
Oferta Dorna Eco House include:

2 Panouri OSB10mm pe o latură 
3 Panouri din structură de lemn 50/70/100/150 x 45mm

Izolție, închidere cu OSB pe cealaltă latură, panouri finisaj - în sarcina clientului

În cazul în care finisajul interior este lambriu , Dorna EcoHouse poate asigura 
                 în anumite condiții montajul acestuia. 

Structură și materiale tavan între etaje 

Oferta Dorna Eco House include:
3 Panouri OSB18/22mm - suport sol etaj
5 Grinzi din lemn stratificat peste parter 
4 Izolție la nivelul grinzilor ( 200mm)
6 Folie vapori și bandă pentru etanșeitate 
7 Rigle metalice pentru rigips /Rigle lemn pentru lambriu

Variante disponibile cu dușumea etaj din lemn, sau grinzi aparente peste parter 

Structură și materiale acoperiș izolat 

Oferta Dorna Eco House include:
2 Rigle metalice pentru rigips /Rigle lemn pentru lambriu
3 Folie vapori și bandă pentru etanșeitate 
4 Rigle pentru un strat de izolație supliemntar 100x45mm
5 Izolație 100mm 



Structură și materiale acoperiș izolat 
6 Căpriori din lemn stratificat
7 Izolație între căpriori
8 Panouri OSB/DWD peste căpriori / lambriu pentru streașină
9 Folie Rothoblaas anticondens, bandă de etanșeitate

10 Rigle și contrarigle pentru învelitoare

Structură și materiale tavan  -- variantă cu pod fără acces

Oferta Dorna Eco House include:
1 Folie vapori Rothoblaas și bandă de etanșeitate
2 Rigle pentru strat suplimentar de izolație
3 Izolație între rigle 100/150/200mm
4 Grinzi din lemn stratificat pentru tavan
5 Izolație la nivelul grinzilor, 200mm 
6 Folie vapori și bandă etanșeitate pentru tavan
7 Rigle metalice - vid tehnic , suport rigips

! Acoperișul plat are o structură similară 
Structură și materiale șarpantă  - variantă cu pod fără acces

Oferta Dorna Eco House include:
1 Cppriori din lemn stratificat ( opțional - cu izolație)
2 Panouri OSB/DWD peste căpriori, lambriu zona streașina
3 Folie anticondens Rothoblaas cu bandă de etanșeitate
4 Rigle și contrarigle pentru învelitoare



Alte elemente constitutive - conform proiect 

Terasă din lemn 

Uși și ferestre din lemn stratificat, placat sau nu cu Aluminiu,
                  sau PVC Salamander/Veka

Paviment peste placa de beton

Dală lemn - pentru fundații fără placă de beton

Structurile propuse pot fi ajustate și adaptate în ce privește tipul materialelor,
  sau secțiunea elementelor din lemn.
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