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komerční prezentace

P
ohoda nízkoenergetického domu je 
prostě k nezaplacení. Nejde ani tak 
o to, že za vytápění domu zaplatíte po-

loviční cenu než vaši sousedi, ale hlavně o to, 
že svůj interiér můžete temperovat na skuteč-
ně komfortních 23 nebo 25 °C bez obav z účtů 
za energie. Kdo by netoužil po domě, v němž 
nadstandardní pohodlí nestojí nic navíc?
Většina investorů se ale obává zvýšených in-
vestičních nákladů a složitých technických 
řešení stavby. Proto nakonec zvolí konvenční 
stavbu, kterou alespoň zateplí dodatečným 
zateplovacím systémem. Ten sice zlepší izo-
lační schopnosti domu, ale poměrně význam-
ně navýší tloušťky obvodových stěn a sníží 
mechanickou odolnost fasád. Představuje 
také značné finanční náklady, návratné v řá-
du desítek let. Častá otázka současného sta-
vebnictví tedy zní: Jak postavit komfortní 
nízkoenergetický nebo alespoň energeticky 
úsporný dům bez navýšení celkové ceny?

Nízkoenergetické domy pro každého
Optimální řešení nabízí v tomto směru po-
slední novinka na trhu zdicích materiálů 
– pórobetonové tvárnice YTONG LAMBDA. 
V porovnání s dosud vyráběnými tepelněizo-
lačními zdicími prvky má YTONG LAMBDA 
nižší objemovou hmotnost (350 kg/m3), stej-
nou pevnost (min. 2 MPa) a ještě lepší tepel-
něizolační schopnosti (λ = 0,085 W/mK). Je 
to tedy jediný současný materiál, s nímž je 
možné již při tloušťce stěn 375 mm bez doda-
tečného zateplení dosáhnout parametrů níz-
koenergetického domu a zároveň s bezpečnou 
rezervou překročit všechny normové poža-
davky na pohodu a hygienu vnitřního prostře-
dí bytových staveb. 
Jedná se přitom o nenáročný zdicí systém, 
se kterým zmíněných parametrů dosáhne 
i průměrná realizační firma. Přitom bezkon-
kurenčně rychle, přesně a ve zcela běžných 
cenových relacích.

Pórobeton pro nízkoenergetické stavby
Náchylnost přesného systému YTONG na lidské 
chyby a dodržení technologických pravidel při 
zdění je totiž mnohem nižší než u jiných zdicích 
materiálů. Snadné řezání a opracování póro-
betonu vede k tomu, že i složitější tvary stěn 
jsou běžně vyzděny z tepelněizolačního póro-
betonu, a ne z nesourodé směsi malty a úlom-
ků cihel jako u jiných systémů. Díky přesnosti 
jednotlivých tvárnic a přesnému lepení na 
tenkovrstvou maltu nedochází u pórobetonové  
stěny ani k významnému „oslabení“ izolačních 
schopností tepelnými mosty mezi jednotlivými 
prvky. To ještě zlepšují velké rozměry lehkých 
pórobetonových tvárnic. 
Shodné vlastnosti pórobetonu YTONG ve všech 
směrech pomáhají také úspěšně řešit většinu 
klíčových detailů a potenciálních tepelných 
mostů (ostění, založení zdiva, sokl, atiky, atd.) 
bez dodatečných složitých úprav a nákladných 
materiálů. I průměrný zedník proto z pórobe-
tonu na stavbě vyzdí stěny s tepelněizolačními 
parametry skutečně srovnatelnými s hodnota-
mi dosahovanými u jednotlivých tvárnic.

(md)

YTONG LAMBDA – ještě lepší tepelná izolace, přesné 
rychlé zdění, stejná únosnost, vysoká požární odolnost, 
dobrá akustika a schopnost přirozeně regulovat vlhkostní 
mikroklima v interiéru stavby 

Přestože letošNí zima Potěšila řadu obyvatel rodiNNých domů 

výrazNou úsPorou za eNergie, zkusme si Na okamžik Představit 

zcela NormálNí zimu... již PrvNí raNNí Pohled z okNa ložNice 

do zasNěžeNé zahrady NazNačuje, že zima úřaduje ve své PlNé 

síle. letmým Pohledem Na disPlej Pokojového termostatu se 

Přesvědčíte, že Nemusíte hledat žuPaN aNi svetr, ale v klidu 

a Naboso můžete vstát z Postele. Přitom v kotelNě je absolutNí 

ticho, toPeNí ještě aNi NesePNulo, Přestože z komíNů okolNích 

domů se již valí šPiNavý kouř...

YTONG LAMBDA
zapomeňte na zateplování

Pórobetonové stavby vynikají kromě 
tepelné izolace svou přesností a vysokou 
produktivitou práce. Úspora nákladů tedy 
nespočívá pouze v odbourání zeteplovacího systému.


