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BESKRIVNING

Byggnadsvård i praktiken är en serie på totalt fem böcker, som utges av Gysinge centrum för
byggnadsvård. Författare är Göran Gudmundsson.I den första praktiska boken för byggnadsvårdaren
beskrivs ingående trähusets konstruktion, grund, stomme och ytskikt, samt det stora arbetet med att flytta
ett gammalt hus, vilket innefattar dokumentation, forskning i husets historia, märkning, rivning och
återuppbyggnad. Ovärderlig kunskap för den som arbetar med gamla trähus.I den andra boken i serien
besvaras frågor om uppvärmning och isolering av gamla hus, vilka konsekvenser det får för byggnaderna
och vilka lösningar som är att rekommendera. Husets eldstäder och värmekällor, deras historik och
renoveringsaspekter beskrivs ingående. Här finns allt som är värt att veta om öppna spisar, kakelugnar,
rörspisar, kaminer och järnspisar. Ovärderlig kunskap om uppvärmning av äldre byggnader.Den tredje
boken i serien Byggnadsvård i praktiken berättar om alla moment som ingår vid en exteriörrenovering, och
fjärde boken beskriver utförligt och i detalj en invändig renovering.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Renovering och tilläggsisolering - isover.se

Nu när vi är klara med renoveringen inomhus är det utsidan som står på tur. Hittils har jag renoverat
fönster och byggt en bod, det som kvarstår är främst ...

Om Fasadgruppen | Fasadgruppen Sverige AB

Lillhuset ska piffas upp utvändigt! - Taket ska bytas, - Skorstenen har murats om. - Badrummet skall
byggas ut. - Ny brädfodring - Bron ska byggas om?

PDF Utvändig renovering av Vikers kyrka - olm.se

Rapport 2012:48 Ivetofta kyrka - utvändig renovering Antikvarisk medverkan, 2012 Ivetofta socken,
1071 Bromölla kommun Skåne län Jennie Björklund
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UTVÄNDIG RENOVERING

https://www.bo-fi.club/?p=UTV%C3%84NDIG%20RENOVERING&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=UTV%C3%84NDIG%20RENOVERING&ln=se
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