BÍLÁ STAVEBNICE PRO VŠECHNY TYPY REKONSTRUKCÍ!
Vlastníte dům a zdá se vám malý nebo
příliš staromódní? Pokud nemáte dostatek prostředků pořídit si nové bydlení,
nebo se vám jednoduše nechce opouštět
místo, kde jste si zvykli, nezbývá než se
pustit do rekonstrukce. S bílou stavebnicí
Ytong si na přestavbu troufnete i sami!

Nejjednodušší nástavba
Přímo pro střešní nástavby vyrábí Ytong tvárnice třídy P1,8–300 tloušťky 375 mm, které vám
garantují jedinečné mikroklima i pod rozpálenou
střechou a pro stávající stavbu představují skutečně
minimální zátěž. Pamatujte, že lehkost stavebního
materiálu je v případě nástaveb skutečně klíčová,
neboť u starších domů a chalup se v původních
plánech s možností dalšího poschodí často vůbec
nepočítalo. Přesné tvárnice P1,8–300 jsou bezkonkurenčně nejlehčím masivním zdicím materiálem
na našem trhu. Práce s nimi rychle odsýpá a při jejich nošení do vyšších pater se nestrháte. Zvláštní
pozornost si zaslouží také výjimečné tepelněizolační vlastnosti tohoto materiálu, díky nimž stačí
nastavenou hrubou stavbu pouze omítnout bez
nutnosti dodatečného zateplení.

Obloukovka pro tvořivé stavebníky
Pórobeton Ytong je ideální materiál pro všechny
typy rekonstrukcí. Snadno se s ním pracuje a rekonstrukci zvládne každý šikovnější český kutil. Rychlá
realizace s minimálním odpadem umožňuje stavební práce i za běžného chodu domácnosti, nízká
hmotnost materiálu zase nezatěžuje původní konstrukci domu, což je důležité u jednoho z nejběžnějších typů rekonstrukcí – nástaveb starších domů.

Pokud plánujete nástavbu od základu a chybí
Vám přístupové schodiště, i v tomto ohledu Vám
Ytong nabízí variabilní a kreativní řešení. Stavebníci,
kteří dávají přednost masivním schodům, mohou
použít prefabrikované schodišťové stupně, které
se jednoduše a rychle montují. Jiné možnosti naskýtají masivní obloukové tvárnice Ytong, pomocí
nichž si doma snadno vystavíte oblý skelet pro
ukotvení točitých schodišťových dílců. Ytong se
sice velmi lehce tvaruje a vytvořit z něj oblou stěnu

není problematické, nové obloukovky ale stavebníkům přináší výrazné zrychlení stavebních prací
a minimum odpadu. Obloukové tvárnice jsou dostupné v tloušťce 100 mm a výšce 249 mm ve dvou
variantách o rozdílném rádiu 500 mm a 900 mm.
Kromě výstavby točitých schodišť si zděním z obloukových tvárnic Ytong ve svém domově můžete
vystavět kulatý nebo spirálovitý sprchový kout, individuálně řešený vestavěný nábytek, zakulacenou
obezdívku, oblou příčku nebo například originální
podezdívku u kachlových kamen.

