
DŮM, KTERÝ VÁM JDE VSTŘÍC
Pokud uvažujete o stavbě rodinného domu, budete pravděpodobně sedět dlouhé večery mezi
stohy časopisů a katalogů těch zaručeně nejkrásnějších a technicky nejvyspělejších projektů,
které jsou ještě ke všemu neuvěřitelně levné a energeticky nenáročné. Přesto možná nebude-
te schopni nalézt ten pravý, jedinečný a po všech stránkách skutečně přijatelný dům. Určitě
v tom nejste sami. S takovým problémem se potýká celá řada stavebníků, kteří nejsou ochot-
ni se smířit s diktátem katalogů, ale zároveň nemají čas a touhu dlouhodobě spolupracovat
s architektem. Jsou to lidé, kteří v sobě mají určitou míru kreativity a nedovedou si představit,
že by do svého domu, svého domova, nepřinesli trochu vlastní invence. A takových lidí určitě
není málo. A řešení? Existuje.

Společnost XELLA Porobeton CZ, která je výrobcem stavebního materiálu YTONG, přišla v loň-
ském roce se zcela novým řešením v oblasti nabídky projektů a výstavby rodinných domů. Ve
spolupráci s pražskou Agenturou NÁŠ DŮM, Architektonickou kanceláří Křivka a společností
Bramac, dodavatelem střešní krytiny, vyvinula projekt, který nese jméno YTONG dům VARIO.
Základní novinkou a zároveň nosnou myšlenkou tohoto projektu je způsob výběru domu.
Architektonická kancelář Křivka připravila zhruba 50 různých půdorysných dispozic, které nabí-
zejí velkou škálu řešení pro všechny typy stavebníků. Stavebník si může vybírat mezi bungalo-
vy, domy s obytným podkrovím i domy víceúrovňovými. Zároveň je připraveno 10 typů řešení
fasád s mnoha stylovými a barevnými kombinacemi. Jde tedy o to, že fasádu lze přiřadit k libo-
volnému půdorysu. Z toho nám vychází asi 500 možných řešení domu. 

Aby vše ladilo a fungovalo tak, jak má, je stavebníkům k dispozici architekt, který s nimi pro-
jde celou genezi domu až k výslednému projektu. Dopracují se dispozice tak, aby v domě byly
ideální podmínky k bydlení. Zohlední se orientace ke světovým stranám, projekt se přizpůsobí
stavebnímu pozemku a vyřeší se vjezdy do garáží i vstup do objektu samého. 
Dům ze systému YTONG od firmy XELLA Porobeton CZ splňuje i nejnáročnější požadavky na
tepelné úspory a dosahuje velmi příznivých hodnot prostupu tepla. Zároveň je to materiál
cenově dostupný a stavba probíhá velmi rychle. YTONG dům VARIO nabízí  20 % slevu na
materiál YTONG a 20 % slevu na střešní krytinu systému BRAMAC i dopravu materiálů na
stavbu zdarma.
Rovněž ke každé paletě materiálu Ytong dostane stavebník pytel zdicí malty Ytong za symbo-
lickou 1 Kč.

Aby vše probíhalo skutečně tak, jak má, je nabízen k projektu  YTONG dům VARIO
i nezávislý stavební dozor ve fázi hrubé stavby v ceně materiálu. Pro stavebníky, kteří se roz-
hodli stavět svépomocí, je nabízeno odborné vyzdění rohů stavby první řady tvárnic rovněž
zdarma. To lze považovat v našich poměrech za nadstandardní službu, která vede směrem
k profesionalitě. Tím je zaručena kvalita stavby a provedení veškerých prací bez chyb a odbor-
ně. Vypracování specifikace a kalkulace materiálů Ytong a Bramac včetně vypracování návrhu
financování výstavy domu  je nabízeno rovněž zdarma. Ve finále to znamená obrovskou úspo-
ru času i peněz a zároveň jistotu a dokonce i záruku na takto provedený dům. 

YTONG dům VARIO
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