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«Un mostrario único en España para arquitectos e
prescriptores da madeira». Así definiron a exposición de
madeiras do CIS Galicia, instalada no Parque Tecnolóxico de
Galicia, algúns dos expertos que participaron nas xornadas
organizadas o pasado fin de semana en Ourense.

Arquitectos, empresas e colocadores coincidiron en sinalar
que a madeira modificada é o futuro da construción sostible
en España. Tamén destacaron que as empresas locais
emprenderon «o bo camiño ao apostar pola innovación e o
desenvolvemento de madeiras modificadas que en meses
comezarán a comercializar». Sobre as instalacións do CIS
Madeira, foron cualificadas pola maioría dos participantes
como «un dos actuais referentes en España en madeira
modificada».

Mostra permanente

Ademais dos relatorios que se desenvolveron na Tecnópole
durante o pasado fin de semana, a actividade organizada
por Cis Madeira e proHolz incluíu unha exposición
permanente con madeira modificada para mostrar a
evolución deste tipo de materiais á intemperie e exposto a
condicións climatolóxicas extremas. Segundo as previsións
dos organizadores, estas vivendas revestidas con madeira
modificada teñen unha duración estimada duns 80 anos. O
obxectivo é que esta mostra se converta nun laboratorio de
grandes dimensións.
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