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«Un mostrario único en España para arquitectos e
prescriptores da madeira». Así definiron a exposición de
madeiras do CIS Galicia, instalada no Parque Tecnolóxico de
Galicia, algúns dos expertos que participaron nas xornadas
organizadas o pasado fin de semana en Ourense.

Utilidades

Arquitectos, empresas e colocadores coincidiron en sinalar
que a madeira modificada é o futuro da construción sostible
en España. Tamén destacaron que as empresas locais
emprenderon «o bo camiño ao apostar pola innovación e o
desenvolvemento de madeiras modificadas que en meses
comezarán a comercializar». Sobre as instalacións do CIS
Madeira, foron cualificadas pola maioría dos participantes
como «un dos actuais referentes en España en madeira
modificada».
Mostra permanente
Ademais dos relatorios que se desenvolveron na Tecnópole
durante o pasado fin de semana, a actividade organizada
por Cis Madeira e proHolz incluíu unha exposición
permanente con madeira modificada para mostrar a
evolución deste tipo de materiais á intemperie e exposto a
condicións climatolóxicas extremas. Segundo as previsións
dos organizadores, estas vivendas revestidas con madeira
modificada teñen unha duración estimada duns 80 anos. O
obxectivo é que esta mostra se converta nun laboratorio de
grandes dimensións.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A Coruña (España)
Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no Tomo 2438 do Arquivo,
Sección Xeral, aos folios 91 e seguintes, folla C-2141. CIF: A-15000649.

Aviso legal
Política de privacidade
Condicións xerais

WEBS DO GRUPO

CONTACTA

REDES SOCIAIS

SERVIZOS

Radiovoz

Contacto xeral

Facebook

Bolsa

V Televisión

Cartas ao director

Twitter de La Voz

Hemeroteca web

Voz Audiovisual

Envío de fotos

Twitter das edicións

Procura de necrolóxicas

Sondaxe

Envío de vídeos

Twitter de La Voz deportes

Buscavoz

CanalVoz

TARIFAS WEB

Tuenti

Puntos de venda do periódico

Voz Natura

Consultar

Google +

Subscrición á edición impresa

