
Компанія «Теміс Буд» виготовляє та будує «під ключ» де�

рев’яні будинки різного типу (зруб, із клеєного бруса, із оциліндро�

ваної деревини та Канадські каркасні будинки), а також дерев’яні

лазні та альтанки.  Фахівці переконують, що для зведення комфор�

тного заміського будинку немає нічого природнішого, ніж натураль�

на деревина. До того ж поверхня багаторічної хвойної породи при�

ваблює своєю неповторною текстурою. Для високоякісного будів�

ництва використовується переважно зріла ялина, смолиста сосна,

цілющий кедр і практично вічна модрина зимових заготівель.

Житло із зрубу має свої принади порівняно з оциліндрованою колодою

та брусом. Вручну колоди зрубу ідеально підлаштовані одна до одної, тому

міцно тримаються і добре зберігають тепло. Підвищену теплоізоляцію та

велику міцність має клеєний брус. За багатьма технічними показниками

він значно переважає інші матеріали із деревини, камінь та цеглу.

«Теміс Буд» пропонує будівлі з клеєного бруса російського ви�

робництва. Якість обробки його поверхні така, що не потребує до�

даткового внутрішнього оздоблення приміщень. Оптимальна воло�

гість гарантує відсутність грибків і бактерій.

Незалежно від пори року, «Теміс Буд» у короткі терміни будує де�

рев’яні Канадські каркасні будинки, особливістю яких є несуча

опора із утеплювачем всередині конструкції.

Деревина північних модрин та кедрів – ніби сталь, і навіть перева�

жає її. Теплоізоляція – у 10 разів вища за пористий бетон та камінь.

Високу цінність має несприятливість цих матеріалів до корозії і агре�

сивних середовищ!
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Що таке термодеревина? Щоб добре знати її властивості, вар�

то познайомитися з Світланою Ягодзинською і Оксаною Міхєє�

вою, які мають власні компанії «Вакуум плюс» (Москва) і «Вакуум

плюс Україна» (Київ), що займаються реалізацією такої продукції.

Дошка при термообробці змінює колір по всій товщині, що не

потребує використання морилок, ‘рунтовок, не має необхідності

наносити декілька шарів лаку, який, у свою чергу, вимагає шлі�

фування. Виявляється, достатньо термодеревину покрити нату�

ральним воском з пігментом від ультрафіолетових променів сон�

ця, щоб не вигорала при прямому попаданні УФ�променів,

бо з часом деревина може набути сіруватого кольору, хоча й

збереже всі свої фізико�технічні властивості. В процесі експлуа�

тації підлогових дошок, не зважаючи на вологість повітря і тем�

пературу в опалювальних приміщеннях, щілини між ними не з’яв�

ляться, оскільки після термообробки деревини її вологість не пе�

ревищує 2,5–3,0 %, а середня річна вологість у приміщеннях –

4,8–5,0 %, на вулиці 8–10 %. Можна навести приклад. Підлогова

дошка або паркет з термообробленої деревини здатні витриму�

вати воду декілька годин в разі прориву водопроводу або випад�

ково забутому відкритому крані, тоді як звичайний паркет або

дошка підлоги, що шпунтує, може піднятися, а при надмірному

зволоженні – розбухати.
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3–6 грудня у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза»

відбулася виставка «Дерев’яне домобудівництво’2009»,

на якій представлено архітектурне проектування, ди-

зайн інтер’єру дерев’яних будинків, малих архітектурних

форм; конструкційні елементи та технології будівництва

і засоби захисту деревини, матеріали, інструмент; про-

мислове устаткування для виготовлення конструкцій-

них елементів і матеріалів; інженерні комунікації, систе-

ми опалювання, енерго-, водопостачання.



«Реммерс Україна» – дочірнє підприємство концерну

Remmers – в Україні працює п’ять років. Спеціалізується на

постачанні обробних матеріалів для захисту деревини, гідро�

ізоляційних та реставраційних робіт, промислових покриттів для

підлоги та багато іншого.

Широкий асортимент продукції Remmers для захисту дереви�

ни надійно оберігає її від вологи, цвілі, гнилі, комах, ультрафіоле�

тового випромінювання, інших несприятливих середовищ. Мате�

ріали для захисту фасадів не лише якісно очистять поверхню від

кіптяви, грибка, біозабруднень, а й додадуть їй міцності та водо�

відштовхувальних властивостей – все це створює належні умови

для тривалої експлуатації без особливих турбот про довговічну

привабливість.

Варто відзначити наливні покриття Remmers – найпрогресив�

ніший спосіб отримати рівну, антистатичну і стійку до механічної

та хімічної дії підлогу в багатолюдних приміщеннях.
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У дерев’яному будівництві нині як ніколи актуально постає

питання здешевлення матеріалів. На Заході давно знайшли оп�

тимальне рішення, що дозволяє при збереженні технічних ха�

рактеристик натурального дерева заощаджувати на матеріалах. Но�

ва для нас технологія широко розповсюджена і вже працює в Росії.

Варто зазначити, що в умовах економічної кризи технологія кар�

касного будівництва з утеплювачем Ековатою швидко завоювала ук�

раїнський ринок. Замовники легко усвідомили користь натурального

матеріалу, що «дихає», виключає утворення швів і щілин, є гарним

звукоізолятором. «Єдине поліпшення, яке ми ввели в Україні – це замі�

нили основу з вторинного паперу на більш якісну – з білої целюлози», –

поділився особливостями просування Ековати на українському ринку

генеральний директор СНГ�ПЛЮС (м. Буча) Петро Семко.
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«Киевгорбуд БК» – спеціалізована компанія з виробництва і бу�

дівництва дерев’яних будинків, лазень з клеєного бруса і оци�

ліндрованої колоди, каркасно� щитових будинків з повною ком�

плектацією. Замкнутий цикл гарантує високоякісне виконання робіт

відповідно зі встановленими термінами.

На ринку дерев’яного домобудівництва компанія працює 12 ро�

ків і є провідним постачальником дерев’яних будинків, зрубів, різ�

номанітних лісопиломатеріалів, погонажних виробів та інше.

До складу ТОВ «Киевгорбуд БК» входить три лісопереробні заво�

ди, оснащені сучасним німецьким устаткуванням Hundegger. Якщо Ви

прийняли рішення про те, що Ваш будинок має бути з високоякісної

деревини, комфортним і стильним, фахівці компанії готові запропону�

вати широкий вибір проектів, один з яких  максимально відповідатиме

Вашим бажанням.

««ББКК  ККииееввггооррббуудд»»,,
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