
Nici fortati de criza, sibienii nu vor case de lemn
Sunt mai ieftine, mai eficiente din punct de vedere termic, se construiesc mult mai repede, rezista la
cutremure puternice si sunt foarte cautate in Europa de Vest. La Sibiu insa, casele din lemn raman o
curiozitate. Nicio astfel de locuinta nu s-a vandut prin programul Prima Casa 1, iar lucrurile nu par sa se
schimbe nici in faza a doua a programului, desi firmele care ridica astfel de case spun ca interes exista.
Probabil indepartati de preturile prea mari pentru credit ale apartamentelor din oras, oamenii vin si se
intereseaza cat ii costa o casa din lemn. Dar, din cate spun cei care activeaza pe acest domeniu, intrebarile
nu se prea apropie de semnarea unui contract. De vina sunt mentalitatea romanului indragostit de beton si
pretul caselor de lemn, mic, dar nu suficient de mic pentru asteptarile sibienilor. 
  
  "Avem cereri de oferta in fiecare saptamana, dar nu se concretizeaza niciuna. De venit vin multi oameni
sa se intereseze. Multi spun ca le facem cea mai buna oferta si unii chiar dau semn ca vor sa semneze
contract, dar pe urma renunta", spune Mircea Goia, reprezentantul unei firme care a construit case de
lemn atat pentru locuit cat si drept case de vacanta in zona Tocile. Potrivit lui, "vremurile bune" s-au
sfarsit o data cu venirea crizei economice internationale si nu dau semne ca se intorc prea curand. Pe
site-ul firmei, Casedinlemn.net, se vorbeste si despre un ansamblu rezidential format din sapte case de
lemn, inceput, dar "inghetat" din cauza blocajului imobiliar. 
  
  Intrebari numeroase din partea sibienilor, legate de casele de lemn, primeste si Mircea Daian,
administratorul firmei Profi Haus SRL. Omul de afaceri, care a locuit o buna perioada in Germania, a
deschis firma specializata pe constructia de case de lemn undeva spre finele anului trecut, in Medias.
Spune ca nu intelege reticenta romanilor legata de lemn, dar spera ca lucrurile sa se schimbe. Inca nu are
o comanda din Romania, dar are din Italia, unde ar putea sa construiasca un lot de 50 de astfel de case din
lemn, daca negocierile cu acel client merg bine, sustine Mircea Daian. 
  
  "Principala problema a romanilor este mentalitatea. Ei vor neaparat case cu beton, desi casele din lemn
se construiesc mult mai repede, sunt mai eficiente energetic si sunt mai ieftine. In afara, casele din lemn
sunt ceva obisnuit. Chiar eu am stat patru ani intr-o astfel de casa, in Germania si pot spune ca factura la
caldura era de doua ori mai mica decat la o casa obisnuita. Am vazut acolo sistemul si am zis sa il aduc si
in Romania, insa, aici inca nu este bine primit un astfel de concept", spune Mircea Daian. El da si un
exemplu in privinta pretului mai redus la o casa de lemn. Pentru o locuinta cu doua etaje, cu o suprafata
utila de 110 metri patrati, cu geamuri termopane, usa metalica, lemn masiv, firma lui cere aproape 30.000
de euro, plus TVA. "In plus, casa se poate face in cateva saptamani. Unii considera ca pretul este prea
mare. Ii intreb: prea mare comparativ cu ce? Dar nu stiu sa imi spuna", arata Mircea Daian. 
  
  Preturile pentru o casa de lemn variaza de la 150-170 euro pe metru patrat "la rosu" si 350-370 euro pe
metru patrat "la cheie". Lemnul este un excelent izolator termic, rezistenta pe care o opune trecerii unui
flux termic este de 300 de ori mai mare decat a otelului si de zece ori mai mare decat a betonului. Lemnul
este si un material elastic ce asigura rezistenta constructiei la seisme cu magnitudine de peste 8 grade pe
scara Richter. 
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