
Casa ridicata peste noapte
E din lemn, sta mult mai bine la izolare termica si fonica decat o casa din caramida si, cel mai important,
poate fi construita in doar doua zile.

 Un constructor din Sibiu a ridicat deja prima casa de lemn, ecologica, pentru un client din Sibiel, intr-un
timp record, sub 48 de ore si spera ca ideea sa fie imbratisata de cat mai multi. Astfel de case se produc in
Germania si Austria de zeci de ani. Avantajele unei astfel de case din lemn sunt foarte multe comparativ
cu o casa din caramida, inclusiv in ceea ce priveste confortul termic, izolatia fonca sau rezistenta .
Trebuie doar ca romanii sa se obisnuiasca cu ideea, spune constructorul, Ovidiu Jugaru. Potrivit lui,
diferenta pretului de constructie a casei din lemn, nu este foarte mare fata de o casa din caramida  Nu la
pret se face diferenta. Sunt celelalte detalii. Spre exemplu, modul in care sunt prefabricate moduelele face
ca imbinarile sa fie perfecte, in plus, nu mai intervin problemele de nivelare a peretilor, etc, mai spune
Ovidiu Jugaru. Potrivit lui, coeficientul de transfer termic al casei din lemn este de 0,17 W/m²K, mult
mai bun fata de coeficientul normal al caselor noi din caramida, de circa 0,3 W/m²K. Locuinta ar fi
protejata si de cel mai mare pericol al lemnului, focul, cu diferite solutii ignifuge.

 Casa ridicata pentru clientul din Sibiel are o suprafata utila de circa 150 metri patrati, iar pretul pentru o
asemenea locuinta din lemn, ridicata in doar doua zile, este de 35.000 euro, fara a include finisajele.
 Ovidiu Jugaru spune ca o astfel de locuinta poate fi construita si cu ajutorul programului Prima Casa.
Exista si aceasta varianta. Trebuie doar ca cel care doreste sa aiba un teren si sa se incadreze inc erintele
bancilor, mai spune constructorul.
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