EGZOTIKUS FAANYAGOK
A MODERN ÉPÍTÉSZETBEN

A MODERN ÉPÍTÉSZETI IRÁNYZATOK EGYRE GYAKRABBAN ALKALMAZZÁK A TERMÉSZET SZIMBÓLUMAKÉNT A FÁT, AMELY KÜLÖNLEGES
HELYET FOGLAL EL A MAI ÉPÍTÉSZETBEN. AZ EGZOTIKUS FA TARTÓS
ÉS MEGJELENÉSÉVEL KARAKTERESSÉ VÁLNAK AZ ÉPÜLETEK.

Szöveg: Vámos Edit (Exotic Wood Kft.)
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Napjaink építészetét az egyszerû geometrikus formák és a beépített anyagok
funkcionalitása jellemzi. Egyes irányzatoknak a formavilága azonban eltávolodott az
embertôl, a természettôl.
Szerencsére a szemlélet ma már változik.
A legújabb stílusváltozatok egyik „titkos
fegyvere” az egzotikus fa (egzóta), amely
amellett, hogy sokkal tartósabb európai társainál, változatos színeivel, textúrájával az
építészek kedvelt anyaga lett.
A padlóburkolatok esetében is egyre többen fordulnak a természetes anyagok felé.

Továbbra is fontos azonban az esztétikai
érték, az egyediség, az egyszerû beépíthetôség és karbantartás. Ugyanis a fa tartós,
könnyen tisztítható természetes anyag,
amely kiegészül még jó hô- és hangszigetelô tulajdonsággal is.
A természetes fa- és padlóburkolatok
egyedi hangulatot kölcsönöznek az otthonoknak. A modern, egzótikus, trópusifaparketták ötvözik a szépséget, a funkcionalitást és a tartósságot. Kiváló minôségük
mellett rendkívül széles színválasztékukkal
minden elvárásnak megfelelnek.

A fából készült homlokzatok és a faburkolatú belsô terek által, az épületek használói, lakói közeli kapcsolatba kerülnek a
„zöld külvilággal”.
A tatajuba (a brazil iroko), a meranti (az
ázsiai sötétvörös, aranysárga rostokkal), a
doussie (az afrikai narancsos-barnás),
vagy a badi (a sárgás-barnás) árnyalatú
parketta éke lehet a lakásnak.
A tömörfa parketta elônye, hogy késôbb
is javítható, csiszolható, míg a jelentôsen
olcsóbb, ezért nagyon elterjedt laminált
parkettáknál csak a csere jöhet szóba.
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Az egzóta fafajok színe nem fakul az idô
múlásával, sôt a napsütés hatására éri el
végsô patináját. A faburkolat lehetôvé teszi
a természetes mikroklíma fenntartását, a
nedvesség, a pára felvételét vagy leadását.
A trópusi fából készült parketták nem töltôdnek fel elektrosztatikusan, nem vonzzák
a port, ezzel megjavítják az allergiások életkörülményeit is a mindennapokban.
Néhány trópusi fafajtát rendkívüli mérettartósság jellemez, így szinte sohasem deformálódnak a használat során.
SZÉP HÁZAK

A nagy keménység miatt az ilyen parketták sokkal jobban ellenállnak a sérüléseknek, mint a hazai fafajok. Ennek köszönhetôen olyan területeken is felhasználhatók,
amelyekre hagyományos fa esetében nem
is gondolnánk. A víz hatása szinte semmilyen károsodást nem okoz bennük, tehát
például fürdôszobában padlóburkolatként,
vagy mosdó alá pultként is alkalmazhatók.
Az építészetnek évszázadok óta természetes alapanyagai a fa és a kô, amelyeknek szimbolikus jelentése is van.

A kô a hideget, az állandóságot és a stabilitást jelképezi, míg a fa az otthon melegét szimbolizálja.
A kedvezô tulajdonságok egy helyiségen
belül is kitûnôen ötvözhetôk nem csak a
burkolatokon, hanem a bútorokon is, például a nappalival egylégterû konyhában.
A világos színû konyhaszekrények frontjaihoz, egyre gyakrabban választanak trópusi tömör fából készült munkapultokat, a
manapság divatos márvány vagy gránit helyett a szobaszerû hatás kedvéért.

A túlzottan világos színekkel a hûvösség
érzetét erôsíthetjük, a sötét tónusokkal pedig meleg hatást válthatunk ki. Egyre gyakoribb megoldás a nappali és a konyha
egységes trópusi fa padlóborítása, amely a
szoros funkcionális kapcsolatot is jelöli.
E célra kiválóan megfelel és számtalan
lehetôséget kínál különbözô árnyalatú mozaikhatása miatt az Avantgard néven forgalmazott, 2–3 cm-es széles lamellákból
készült parkettatípus. Kitûnôen illeszkedik
például irodák vagy klinikák stílusához.

Az Avantgard parketta nagyon sûrû szálszerkezetû, ezért erôs és alaktartó, nem
csavarodik az erôsen igénybe vett területeken. Kedvezô mûszaki paraméterei miatt
éttermekben, színházakban vagy szállodai
szobákban is felhasználható.
Ezek a parketták, elérhetô áruk és szépségük miatt ma már nem csak középületek, hanem a hazai családi házak, vagy lakások díszeivé is válnak.
Mindenki számára megtalálhatók a legmegfelelôbb színvilágú trópusi fafajták.

A gyártók és forgalmazók igyekeznek a
környezetvédôket is megnyugtatni azokkal
a kezdeményezésekkel, amelyek a felelôsségteljes erdôgazdálkodásra hívják fel a figyelmet és szigorú törvényekkel az erdôk
megóvására ösztönzik a fakitermelôket és
a fafeldolgozásban résztvevôket.
Ezen szabályok betartását különbözô
szervezetek tanúsítják, a legismertebb ezek
közül a FSC, vagyis Forest Stewardship
Council, amelynek logóját egyre több terméken láthatjuk már a boltokban is.
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