
Pastatai iš presuotų šiaudų 
Didžiojoje Britanijoje

Edita Milutienė
Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinis centras




Pastatai iš presuotų šiaudų 

Didžiojoje Britanijoje 



Edita Milutienė

Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinis centras













Šiaudų namai DB

Pirmieji šiaudiniai namai pastatyti 1994 m.

Priskaičiuojama apie 1000 namų iš presuotų šiaudų

Daug vietinių iniciatyvų

Pereinama prie skydinių namų pramoninės gamybos

Barbara Jones ir komanda: stato moterys

http://www.strawbalefutures.org.uk/amazonails.html













Barbara Jones ir komanda: stato moterys





http://www.ecology.co.uk/html/aboutus/gallery.htm#strawbale













Daugiaaukščiai pastatai





http://www.strawbale-building.co.uk/index.php?page=pictures

Karkasinis 4 aukštų namas 

Airijoje

Carymoor Aplinkosaugos centras 













Skydiniai presuotų 

šiaudų pastatai 





http://www.modcell.co.uk/ModCell/ModCell_home.html













Dorset Valdorfo mokykla

   













Dorset Valdorfo mokyklos statyba

   













Dorset Valdorfo mokykla

   













Dorset Valdorfo mokykla





Colin Clark:



Mokyklos statyba 

suvienijo bendruomenę, 

išmokė dirbti ir būti 

kartu. Vaikai labai 

gerbia savo mokyklą.

Tai pigus, šiltas

 ir patikimas pastatas.

Naudokite šią 

technologiją.

Tai – šaunus procesas ir 

Labai kokybiškas

pastatas.













Dorset Darnios statybos centras













Dorset Darnios statybos centras













Dorset Darnios statybos centras













Dorset Darnios statybos centras













Dorset Darnios statybos centras













Simon ir Jazmine  šeimos namai









http://www.simondale.net/house













Teatras Alternatyvių technologijų centre

		Pastatytas 1999 m.

		Dirbo savanoriai

		Medinis karkasas

		Užpildyta šiaudų briketais

		Kalkių tinkas

		Grindų šildymas















Teatras Alternatyvių technologijų centre













Mados tendencijos : šių metų vasaros kolekcija
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Šiaudų namai DB

- Pirmieji šiaudiniai namai 
pastatyti 1994 m.

- Priskaičiuojama apie 1000 
namų iš presuotų šiaudų

- Daug vietinių iniciatyvų
- Pereinama prie skydinių namų 

pramoninės gamybos
- Barbara Jones ir komanda: 

stato moterys
http://www.strawbalefutures.org.uk/amazonails.html



Barbara Jones ir komanda: 
stato moterys

http://www.ecology.co.uk/html/aboutus/gallery.htm#strawbale



Daugiaaukščiai pastatai

http://www.strawbale-building.co.uk/index.php?page=pictures

Karkasinis 4 aukštų namas 
Airijoje

Carymoor Aplinkosaugos 
centras



Skydiniai presuotų 
šiaudų pastatai 

http://www.modcell.co.uk/ModCell/ModCell_home.html



Dorset Valdorfo mokykla



Dorset Valdorfo 
mokyklos statyba



Dorset Valdorfo mokykla



Dorset Valdorfo mokykla

Colin Clark:

Mokyklos statyba 
suvienijo bendruomenę, 
išmokė dirbti ir būti 
kartu. Vaikai labai 
gerbia savo mokyklą.
Tai pigus, šiltas
ir patikimas pastatas.

Naudokite šią 
technologiją.
Tai – šaunus procesas ir 
Labai kokybiškas
pastatas.



Dorset Darnios statybos 
centras



Dorset Darnios statybos 
centras



Dorset Darnios statybos 
centras



Dorset Darnios statybos 
centras



Dorset Darnios statybos 
centras



Simon ir Jazmine  
šeimos namai

http://www.simondale.net/house



Teatras Alternatyvių 
technologijų centre

• Pastatytas 1999 m.
• Dirbo savanoriai
• Medinis karkasas
• Užpildyta šiaudų briketais
• Kalkių tinkas
• Grindų šildymas



Teatras Alternatyvių 
technologijų centre



Mados tendencijos : šių 
metų vasaros kolekcija
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