
PROJEKTY RODINNÝCH DOMÙ 147

KOMERÈNÍ PREZENTACE

Interiérové mikroklima je souhrnem 
mnoha stavebnì fyzikálních vlastností 
a jeho kvalitu urèují pøedevším použité 
stavební materiály a technická zaøízení 
stavby (otopné a chladící systémy, vzdu-
chotechnika, ventilace atd.). Zajištìní 
vysokého komfortu a pohodlí v prùbìhu 
celého roku je hlavním úkolem každého 
domu. Ne každá souèasná novostavba 
je ale skuteènì moderní stavbou se zdra-
vým komfortním klimatem. 

Kvalita versus tradice
Domácí stavitelé jsou èasto velmi kon-
zervativní. Pro stavbu svého domu proto 
èasto volí radìji staré tradièní materiály 
než staviva moderní s øádovì lepšími pa-
rametry. 

Specifické postavení má v tomto smì-
ru bílý pórobeton YTONG. V porovnání 
s tradièními zdicími prvky je to velmi 
moderní zdicí materiál s mnohem lepšími 
vlastnostmi v oblasti tepelné a vlhkost-
ní pohody. Zpùsob a technologie zdìní 
z pórobetonu je ale v principu pomìr-

nì tradièní, navíc nabízí vyšší efektivitu 
a pøesnost zdìní. 

Zdravé stìny z pórobetonu
YTONG si pochvalují pøedevším stavební 
firmy. Práce s ním je velmi pøesná, rychlá 
a bez závad a reklamací. I stavebníci a in-
vestoøi ale pomìrnì rychle pøišli na jeho 
hlavní výhody, kterými je nadstandardní 
tepelná pohoda v prùbìhu celého roku 
a zdravé vnitøní prostøedí. Z dlouhodo-
bých výzkumù mezi majiteli nových rodin-
ných domù napøíklad vyplývá, že právì 
majitelé domù postavených z pórobeto-
nu jsou dlouhodobì nejspokojenìjšími 
respondenty. Proè?
• YTONG má ze všech masivních zdi-

cích materiálù nejvyšší tepelnìizolaèní 
schopnost a zároveò má malou tepel-
nou jímavost. To plnou mírou oceníte 
nejen u obvodových stìn, ale i u pøíèky 
v koupelnì nebo u stìny kolem krbu. 
Povrch stìn je na dotyk pøíjemnì teplý 
a neodebírá tìlu teplo jako jiné hmot-
né zdivo, ani když se o stìnu opøete 

v lehkém trièku. Dostateèná akumula-
ce tepla pøitom zajišśuje vysokou tepel-
nou pohodu i v letním období, kdy jsou 
zase v nevýhodì lehké stìny ze sádro-
kartonu nebo døevìných panelù.

• Další výhoda stìn YTONG spoèívá 
v pøirozené regulaci vlhkosti vzduchu 
v interiéru. Prodyšný pórobeton doká-
že èásteènì absorbovat pøíliš vysokou 
vlhkost vzduchu v interiéru a opìt ji 
uvolòovat do vzduchu nezdravì vysu-
šeného. Zjednodušenì øeèeno - stìny 
domu dýchají s vaším interiérem. To 
ve výsledku brání vzniku a rùstu plísní 
i množení rùzných mikroorganismù ty-
pickému pøi pøíliš vysoké vlhkosti. Ne-
bo naopak vysychání sliznic, bìžnému 
pøi vysušeném vzduchu.

• Málokdo z laikù navíc tuší, že nìkteré 
tradièní zdicí prvky u nás jen obtížnì 
splní normové limity na obsah radio-
aktivních prvkù. Bílý YTONG z èistého 
køemièitého písku patøí i v tomto smì-
ru mezi absolutnì nejèistší materiály 
urèené pro bytové stavby.

Pojem nadstandardního bydlení mùže každý vnímat docela jinak. Je to otázka vkusu a životního stylu. 
Pro nìkoho ztìlesòuje kvalitní bydlení èistá funkcionalistická vila s moderním interiérem a designem, 
pro nìkoho renesanèní byt s výhledem na Hradèany. Jsou lidé, kteøí dají pøednost novodobému 
zámeèku 36+kk za vysokou zdí uprostøed satelitu a jiní naopak touží po minimalistickém domku za-
sazeném do divoké pøírody daleko od civilizace. Jeden parametr kvality bydlení je ale spoleèný všem 
stylùm architektury. Je jím komfortní a zdravé vnitøní prostøedí stavby. Jeho úroveò je pøímo závislá na 
tom, z jakých materiálù je dùm postaven.

Nadstandardní bydlení
garantují zdravé materiály

Pøesné tvárnice YTONG zajistí nadstandardní vnitøní pohodu stavby bez ohledu na to, zda se jedná o exkluzivní vilu nebo rodinný dùm podle 
katalogového projektu.
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