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Taka technologia pozwala wykonaÃ¦ bardzo szybki montaÂ¿ budynku. W czasie jednego dnia kilka osÃ³b, moÂ¿e
zmontowaÃ¦ konstrukcje noÂ¶nÂ± wraz z podÂ³ogami drewnianymi w budynku jednorodzinnym o pow. 300m kw.

Wersja konstrukcji wykonana w drewnie.
 
  Â Â  Taka technologia pozwala wykonaÃ¦ bardzo szybki montaÂ¿ budynku. W czasie jednego dnia kilka osÃ³b, moÂ¿e
zmontowaÃ¦ konstrukcje noÂ¶nÂ± wraz z podÂ³ogami drewnianymi w budynku jednorodzinnym o pow. 300m kw.
Powtarzalne moduÂ³y konstrukcji sÂ± stabilizowane w specjalnych wÃªzÂ³ach, ktÃ³re ustalajÂ± poÂ³oÂ¿enie
wszystkich elementÃ³w konstrukcyjnych.
 Â Â  Taki wÃªzeÂ³ umoÂ¿liwia szybkie Â³Â±czenie poszczegÃ³lnych belek noÂ¶nych. WiÂ±Â¿e we wÂ³aÂ¶ciwym
poÂ³oÂ¿eniu belki podÂ³ogi z belkami podporowymi budynku. Pierwsza czynnoÂ¶Ã¦ montaÂ¿u polega na
wprowadzeniu w gniazda wÃªzÂ³a kolejnych belek konstrukcji noÂ¶nej. Belki sÂ± przygotowane zgodnie z parametrami
moduÂ³u, co zabezpiecza zachowanie wymiarÃ³w budynku, bez prowadzenia dodatkowych pomiarÃ³w w trakcie
montaÂ¿u. PoÂ³oÂ¿enie desek podÂ³ogowych, poprzedza montaÂ¿ gotowych trÃ³jkÂ±tnych moduÂ³Ã³w. 
 Â Â  Kolejny etap budowy to wybÃ³r wersji;
 Â Â  MontaÂ¿ z gotowych moduÂ³Ã³w, lub dowolne wykonanie Â¶cianek dziaÂ³owych i poszycia budynku. Czas
budowy kompletnego budynku o powierzchni uÂ¿ytkowej okoÂ³o 300 m kw. wykonanego z gotowych moduÂ³Ã³w, przy
dobrej organizacji pracy nie powinien przekroczyÃ¦ jednego tygodnia. Â Â  Wersja konstrukcji noÂ¶nej wykonanej z
drewna nadaje siÃª do budowy, domÃ³w obrotowych, letniskowych i innych podobnej wielkoÂ¶ci. 
 Â Â  Przedstawione na widokach obrazy kolejnych etapÃ³w montaÂ¿u, obrazujÂ± prostotÃª skÂ³adania domu
jednorodzinnego o powierzchni okoÂ³o 300 m kw.
 Â Â  TakÂ± wielkoÂ¶Ã¦ budynku pokazujÂ± wszystkie widoki ujÃªte w tym temacie. 
 
 
 
 
 Â  Widok 1. Widoczny tu, precyzyjnie wykonany wÃªzeÂ³ pozwala na ustalenie poÂ³oÂ¿enia 12 belek konstrukcji
noÂ¶nej w sferycznej przestrzeni. Belki dzielÂ± przestrzeÃ± na rÃ³wnomierne kÂ±ty a konstrukcja wÃªzÂ³a lokalizuje je
w taki sposÃ³b, by 6 z nich leÂ¿aÂ³o w pÂ³aszczyÂ¼nie podÂ³ogi. PozostaÂ³e 6 w odniesieniu do podÂ³ogi kaÂ¿dego
piÃªtra, sÂ± podzielone symetrycznie: 3 jako podpora wskazywanego piÃªtra a nastÃªpne 3 symetrycznie do nich, jako
podpora kolejnego piÃªtra.  Â Â  Na obrazie sÂ± widoczne belki podÂ³ogowe, te trzy w pierwszym planie, poÂ³Â±czone
wÃªzÂ³ami, tworzÂ± jeden z trÃ³jkÂ±tÃ³w podÂ³ogi. KsztaÂ³t podÂ³ogi moÂ¿e posiadaÃ¦ rÃ³Â¿ne rozwiÂ±zania w
ramach takich trÃ³jkÂ±tÃ³w. 
 
 Â 
 Â  Â Widok 2. Obraz drugiego widoku, pokazuje nam sposÃ³b mocowania w wÃªÂ¼le pierwszej podÂ³ogi. Tu
zamocowanych jest tylko 9 belek konstrukcji noÂ¶nej, 6 belek podÂ³ogowych i 3 belki podpierajÂ±ce kolejny strop. W
miejscu gdzie powinny byÃ¦ 3 dolne belki jest jeden z punktÃ³w podparcia caÂ³ego budynku, iloÂ¶Ã¦ takich punktÃ³w
podparcia jest uzaleÂ¿niona od iloÂ¶ci trÃ³jkÂ±tÃ³w w konstrukcji podÂ³ogi.
  
 Â 
 
 Â  Widok 3. Tu obraz od doÂ³u pokazuje wÃªzeÂ³ w pÂ³aszczyÂ¼nie piÃªtra, ktÃ³ry stabilizuje wszystkie 12 belek
konstrukcji noÂ¶nej. 
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 Â  Widok 4. Taki sam wÃªzeÂ³ widzimy w obrazie pokazujÂ±cym go z gÃ³ry na pÂ³aszczyznÃª podÂ³ogi piÃªtra. Ten
widok pokazuje rÃ³wnieÂ¿ jak delikatne sÂ± belki konstrukcji noÂ¶nej podpierajÂ±ce stropy. ProszÃª nie sugerowaÃ¦
siÃª tÂ± delikatnoÂ¶ciÂ± belek noÂ¶nych, posiadajÂ± peÂ³nÂ± noÂ¶noÂ¶Ã¦ dla stropu i kolejnych piÃªter. 
  
 Â 
 
 Â  Widok 5 Ostatni tu przedstawiony obraz pokazuje, Â¿e nawet rosnÂ±ce w Â¶rodku budynku drzewo nie
przeszkadza w budowie i moÂ¿e rosnÂ±Ã¦ czÃªÂ¶ciowo wewnÂ±trz, oraz czÃªÂ¶ciowo na zewnÂ±trz budynku. Â  Â  Â 
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