HOLZ 100
MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ BEZ KOMPROMISŮ

JAK TO FUNGUJE?
Patentovaná dřevěná konstrukce Thoma Holz100 obklopí své obyvatele čistým
masivním dřevem. Hranoly a prkna se vrství nastojato, naležato a diagonálně
a spojují se suchými bukovými hmoždinkami do nerozebíratelných kompaktních
stavebních dílců zcela bez použití lepidel a kovových prvků.
Ohledně tepelné izolace a úspory energie, odstínění proti extrémnímu horku,
chladu, mobilním radiovým vlnám, ale i při ochraně proti hluku, protipožární
ochraně a v případě zajištění proti zemětřesení dosahuje nelepená
celodřevěná obálka těch nejlepších hodnot.

I.

II.

MĚSÍČNÍ DŘEVO
Dřevo se těží výlučně v zimě
při ubývajícím měsíci – měsíční
dřevo je nejlepší a nejpřirozenější
ochranou dřeva.

NÁŠ LES

HOLZ 100

Používá se dřevo certifikované systémem PEFC z domácích
lesů, rostoucí v duchu trvale
udržitelného lesního hospodaření.

Hranoly a prkna se nerozebíratelně spojují bukovými hmoždinkami, zcela bez lepidel
a kovových prvků. Stavební
dílce se vyrábějí jako prefabrikát
v závodě Holz100.

ČISTÁ DŘEVOSTAVBA

ZDRAVÝ PROSTOR
Klidný tep, lepší zdraví, delší žití
díky síle stromů. Děti profitují
z čistého, ryzího dřevěného
prostředí.

IV.

Hotové prvky se dovezou na
stavbu a namontují se v co
nejkratším čase. Zdravá dřevostavba je ihned připravená
k nastěhování a nemusí ani
vysychat
ani
„odpařovat“.
To šetří čas a peníze.

III.

POTVRZENO LÉKAŘSKÝMI FAKULTAMI
Síla stromů omlazuje, uvolňuje, podporuje imunitní systém, dává nám zakusit hlubší
spánek a srdce bije klidněji, podporuje kreativitu a radost ze života.
Díky neupravenému přírodnímu dřevu si lidský organismus ušetří denně dvě
hodiny srdeční činnosti. Je tedy možno očekávat dlouhodobý zdravotní efekt: mateřské školky a školy se díky dřevu stanou „odpočinkovým prostředím“, protože
organismus bude méně zatěžován. Jediné pravidlo: čím původnější stav dřeva je při
zpracování ponechán, tím lepší je jeho účinek na nás lidi.
Hospodářsky doloženo, díky Holz100 uskutečněno.
Dřevo působí rozmanitým způsobem – éterickými oleji, příznivým chováním vůči
iontům ve vzduchu, snížením elektrostatického náboje, příjemnými vlastnostmi
povrchu, které pozorovateli přinášejí pocit pohody a uvolnění,
a mnoho dalšího.
VÝZKUMY UKÁZALY:
Děti ve třídách ze dřeva jsou v průběhu školního roku vždy uvolněnější
a snášenlivější, děti v klasických třídách jsou naproti tomu
více ve stresu.
Máte zde možnost vybudovat Vašim dětem báječné prostředí, pramen zdraví,
přirozené hnízdo pro start do jejich života. Vytvořit místo, kde Vaše děti načerpají
energii místo toho, aby ji ztrácely. Rozhodnutí je na Vás.

KONTAKTUJTE NÁS
Chcete se dozvědět více informací o systému Thoma Holz100?
Domluvte si s námi naprosto nezávaznou schůzku.
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