Trendek, színek, formák, és rendhagyó technológiai megoldások az európai faablakgyártásban.
Építész és gyártói konferencia
Budapest Construma szakkiállítás ‘G’ pavilon galéria
2019 április 4. csütörtök 15.00-16.30.
Köszöntő
Bemutatkozik a Pro Holzfenster a Németországi faablakgyártók szövetsége és a FAMASZ a Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége.
A két szövetség bemutatkozása mellett bepillantást nyerhetünk az együttműködési lehetőségekről, a szövetségek szerepéről az európai faablakgyártásban. Rövid elemzést hallhatunk a
németországi fa, illetve fa-alu ablakgyártás helyzetéről, trendekről a két szövetség
képviselőitőinek tolmácsolásában.
Kala Tibor FAMASZ, a Faablakgyártók Magyarországi Szövetségének elnöke
Kitekintés Európára.
Új színek, új formák, új beépítési technológiák a faablak gyártás területén.
Az európai trendeket figyelve megállapíthatjuk, hogy a fából készült ablakok nem csupán a
ház küllemét, hanem a belső tér atmoszféráját is nagyban meghatározzák. Karakteres szereplővé léptek elő egy enteriőr hangulatának kialakításakor.
A faablak főszereplő lett a ház homlokzatán és a belső térben egyaránt.
Anyagválasztás, színek és felületkezelő rendszerek kiválasztása ma a padlóburkolatok és fal
textúrákkal adott estben a lépcső kialakításával harmonizálva történik.
Építészeti és belsőépítészeti szempontból, tehát az alapanyagok, vasalatok és beépítési lehetőségek ugyan csak fontos ismeretekké léptek elő.
Professzionális ragasztószalagok használata a faablakgyártás során. A járműiparból átvett
technológia újra formálja az üveg beragasztás lehetőségeit a faablakgyártásban.
(bemutató és előadás)
Az interaktív előadások során szó esik majd, a faanyagválasztás jelentőségéről, a színek és
felületkezelő rendszerek legfrissebb irányvonaláról, az új beépítési megoldásokról, biztonságtechnikáról és azokról a trendekről melyek ismerete segíti a hazai építészek, kivitelezők
munkáját.

Az előadást Élő József építész, a CAN Architects építésziroda társalapítója, a
győri Széchenyi István Egyetem oktatója moderálja.
Meghívott szakmai hozzászólók:
Speciális üvegbeépítés, különleges biztonságtechnika Lohmann GmbH
Színek, trendek, felületkezelő rendszerek. ECO program,
környezet tudatos gyártás az alapanyagoktól a felhasznált energiáig. Remmers Ungarn kft.
Design központú profil és szerszámfejlesztés. Leitz Hungária Szerszám Kft.
Tér-forma-kultúra, az ablak mint térformáló elem. Wodissimo Kft.
Üveg technológia, CE Glass
Deco Combi program, lakóterekhez igazított faanyag típusok az ablakgyártásban, Holz Schiller GmbH

Szervező: FAMASZ, Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége, Magyar Építész Kamara
Regisztráció: Hungexpo, Magyar Építész Kamara
A szakmai előadáson való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet a Construma kiállítás oldalán valamint a www.famasz.hu/regisztrácio oldalon!
A konferencián résztvevő látogatók a Construma kiállítás oldalán igényelhetnek kedvezményes belépőjegyet

FAMASZ
Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége
www.famasz.hu
Az ég kék
A fű zöld
Az ablak az fa
A faablakgyártás világszerte többszáz éves múltra tekint vissza.
Az elmúlt századok vívmányai a fa esztétikai és használati értékét semmivel sem tudták pótolni.
Mára, amikor új, korábban nem ismert szempontok, mint az újra hasznosítás, a környezet tudatos gyártástechnológiák alkalmazása, vagy a minimális hulladék keletkezésével járó termék előállítás is befolyásolják döntéseinket, a fa illetve a fa-alu alapanyagokból készült ablakok jelentik az
egyetlen alternatívát.
Az egyetlen olyan utat, amit hosszú távon felelősséggel vállalhatunk úgy,
hogy sem a műszaki tartalom, sem az esztétika terén nem kell kompromisszumokat kötnünk.
A Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége
A Fablakgyártók Magyarországi Szövetsége elsődlegesen azzal a céllal alakult, hogy a hazai
gyártók termékeinek piaci szereplését, a fából készült ablakok ismertségét és elismertségét
növelje.
Ha kitekintünk Európába láthatjuk, hogy a magas minőségű házakba szinte kizárólag fa,
vagy fa-alu szerkezetü ablakokat építenek be. Ez nem csupán szerkezeti, hanem
minőségbeli és presztizs kérdés is.
Ezen a területen szeretnénk segíteni a hazai gyártók munkáját.
Ezért az összefogás elsődleges célja, hogy a fa és fa-alu szerkezetü ablakokat pontosabban
a hazai gyártóktól kikerülő termékeket közelebb vigyük a végfelhasználókhoz és az
építészekhez.

szép
A fából készült ablakok, design, és műszaki tartalom terén is egyedülállóminőséget képviselnek. Tervezők kivitelezők és végfelhasználók számára is korlátlan lehetőséget biztosít ez az alapanyag.
tartós
Tökéletesen működő 100 évnél is idősebb ablakok bizonyítják, hogy a
faablak esetében a minőségi alapanyag és a gyártás technikai színvonala hosszútávon garantálja a tartósságot.
szilárd
Hő hatására nem deformálódik, hangszigetelési képességéből nem veszít, a beépített vasalat rendszerek hosszútávon pontosan működnek.
A faanyag hőtágulási tényezője rendkívül kicsi, így a fából készült szerkezetek alak tartása kiváló.
megújuló
Megújuló alapanyag , melynek környezetre gyakorolt hatása nemcsak az
oxigén termelés, hanem a CO2 és egyéb szennyező anyagok megkötése terén is rendkívül jelentős.
Gyártási hulladék nélkül feldolgozható. Újrahasznosítása esetén gyorsan
lebomló anyag, míg ez a folyamat a műanyag ablakok esetében rendkívül hosszú idő.

