Betongoverflater

Hjelpemiddel for alle som er opptatt av eksponert betong.
Byggutengrenser og Gyldendal Akademisk inviterer til miniseminar i forbindelse med lanseringen av boken
Betongoverflater torsdag 1. september kl 1600 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, Oslo
Boken formidler glede over hvilket fantastisk materiale betongen er. På en grundig måte gir den beskrivelser av hva som skal til i ulike ledd for å lykkes med
betongoverflatene.
Møt forfatterteamet og kjøp med deg et eksemplar av boken.
Hovedmålgruppene for miniseminaret er arkitekter og rådgivende ingeniører samt
utførende entreprenører.

PROGRAM
Fra Betongens Yta til Betongoverflater.
Kort historisk tilbakeblikk på prosessen frem til ferdig bok
Ole H Krokstrand
Hvordan kan du bruke boken i ditt daglige arbeid
Ole H Krokstrand
Jordbær og champagne
Hvordan spesifisere den betongflaten du ønsker deg
Lise Bathen, Veidekke V-teknikk

Med sine 252 sider og 321 fargefotografier er boken blitt en nyttig praktbok, en
vakker bok som like gjerne kan ligge på kaffebordet hjemme i stua som ved siden
av deg på skrivebordet på kontoret.
Boken er ment som et hjelpemiddel for alle som skal beskrive en betongoverflate, samtidig som
den er en lærebok for den som skal gjøre jobben.
Vi tror også at boken vil gi inspirasjon til nye og spennende byggverk i betong.
Av bokens innhold kan nevnes:
Alternative overflatestrukturer
Pigmentering
Hva gjør vi med staghullene?
Støping og bearbeiding
Overflatebelegg – maling – lasur - impregnering
Patina og kalkutslag
Hvordan spesifisere en betongoverflate
Reparasjoner
Slipte betonggulv
16 prosjektpresentasjoner
Som illustrasjoner til temaene i boken vises fotografier av en rekke
bygninger tegnet av mange av våre ledende arkitekter, både nasjonale og internasjonale.

Betongoverflater – nærstudier, utforskning og møbler.
Ny epoke for norsk betongarkitektur?
Siv. ark. Magne M. Wiggen – mmw arkitekter
______________
Omvisning i Gyldendalhuset for interesserte ved Inge Hareide fra Kima
Arkitektur.
(Gyldendalhuset ble tildelt Betongtavlen i 2008 og er tegnet av
Sverre Fehn)
Det serveres kaffe og forfriskninger med litt å bite i fra kl 1540
Boken kan kjøpes under arrangementet. Faktura ettersendes.
Pris kr. 480,-

Du kommer vel?

______________

PÅMELDING
Påmelding innen 29.8 - gi beskjed om du også ønsker å være med på
omvisningen i Gyldendalhuset.
Plassene fylles fort så register deg allerede i dag

