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Arhitekturni dialogi v sodelovanju s
podjetjem Fibran

Edvard

V letošnjem letu skupaj s podjetjem Fibran pripravljamo
serijo pogovorov o arhitekturi. V četrtek, 21. februarja,
smo v večnamenskem prostoru Edvard na Igriški ulici
5 v Ljubljani izvedli prvi letošnji Arhitekturni dialog.
Objekt na Igriški ulici je del širše urbane zasnove, katere
avtor je Edvard Ravnikar. Pred kratkim je bil objekt prenovljen. Prenovo so zasnovali arhitekt Matjaž Bolčina je z
ekipo sodelavcev zasnoval sodobno, a občutljivo prenovo
objekta. Prenova dediščine modernizma je proces, ki odpira
več zanimivih in pogosto tudi tehnično zahtevnih rešitev.
Prenova, ki je poleg poslovnih prostorov vključevala
tudi arhitekturo prostora Edvard, je bila povod za pogovor o arhitekturi, sodelovanju med arhitektom in naročnikom, vrtoglavih idejah, podjetništvu ter podobnostih in
nasprotjih med arhitekturnim projektiranjem in kreiranjem
vsebinskega marketinga. Pogovarjali so se: Matjaž Bolčina,
arhitekt prenove, Primož Inkret in Igor Savič, direktorja
podjetja PM, pogovor je vodila arhitektka in urednica
Outsiderja Nina Granda. Svoj prispevek k arhitekturni

prenovi sta na kratko opisala tudi oblikovalka Tina Princ
in slikar Sašo Vrabič.
Večer je zaključila Nataša Iglič, mlada tehnična svetovalka pri podjetju Fibran. Ker so za kakovostno arhitekturo pomembne tudi dobre tehnične rešitve, nam je
osvetlila vidike problematike prenov, predvsem propadajočih ravnih streh.
Pogovornemu večeru sta sledila vodeni ogled prostorov
in dobra kapljica.
Naslednje srečanje bomo priredili aprila! Za informacije
spremljajte splet (Outsider.si).
Obisk Arhitekturnega dialoga je brezplačen, vendar je
število mest omejeno. Prosto mesto si rezervirate tako, da
pošljete elektronsko sporočilo s svojim imenom in priimkom na naslov press@outsider.si.
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Občinstvo arhitekturnih dialogov

Izziv: prenova ravne strehe

Prenova stavbe pogosto predstavlja
velik izziv, pri tem je streha pogosto
največji trn v peti, saj zanjo že zmanjkuje finančnih sredstev. Po drugi
strani pa prav streha najpomembnejši faktor dobre prenove. Trajna ravna
streha nam zagotovi suho in zdravo stavbo in je osnova prijetnega

bivalnega prostora. Če želimo načrtovati
dobro in trajno, je pomembno, da pred
izvedbo naredimo naslednje korake:
1. Natančen pregled obstoječega stanja: vodotesnost hidroizolacije, morebitno vlago v obstoječi toplotni izolaciji in brezhibnost odvajanja vode.
2. Načrtovanje trajne strehe, ki bo

poskrbela za trajnost hidroizolacije
(obrnjena ravna streha) in imela zadovoljivo toplotno izolativnost.
3. Uporaba kvalitetnih materialov, ki
bodo omogočili vse zgoraj načrtovano.
Za pomoč se obrnite na tehnično
svetovanje Fibran: nasvet@fibran.si.
Nataša Iglič
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