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Publicatie ‘Vat op de zon’
Het kiezen van de juiste zonwering kan enorm bijdragen aan de
uitstraling van een gebouw. Bovendien draagt het in belangrijke
mate bij aan comfort en energiebesparing. Vat op de zon biedt alle
informatie, en vooral ook inspiratie, die u als ontwerper nodig heeft
om de juiste keuze te maken!
Wat doet zonwering?
In Vat op de zon staat de vraag ‘Wat doet zonwering?’ centraal.
Dan gaat het niet alleen om energiebesparing of het vergroten van
comfort, maar vooral ook over de esthetische waarde die
zonwering kan hebben. Om dit te onderstrepen bevat deze uitgave
heel veel handige illustraties en prachtige afbeeldingen.
Bovendien vindt u in het hoofdstuk ‘Inspiratie’ tal van voorbeelden
die mooi illustreren wat zonwering met een gevel kan doen.
Vat op de zon leert u alles over zonlicht, de principes van
zonwering en de technieken en producten die er zijn. Na een
uiteenzetting over zonlicht, gaan de auteurs in op de principes van
zonwering. Op welke wijzen kunt u zon weren en wat levert dit op
voor een gebouw en zijn bewoners? Een overzichtelijke
keuzematrix helpt u vervolgens bij het kiezen van de juiste zonwering voor uw ontwerp of project.
Naast kennis over techniek, esthetiek en comfort, krijgt u ook informatie aangereikt over het effect van
zonwering op de energieprestatienorm.
Voor wie?
Deze handleiding is een must voor iedereen die beslissingen neemt in het voortraject, in het ontwerp of
tijdens de uitvoering van een bouwproject. Van opdrachtgevers, architecten en adviseurs, tot aannemers.
Kosten
De kosten voor de publicatie ‘Vat op de zon’ bedragen normaal € 35 Als bezoeker van de BouwBeurs
kunt u deze publicatie bestellen voor € 29. Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 2009.
S.v.p. in blokletters invullen.
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