Ytong na IBF představí svou novinku pro
nejúspornější domy nového desetiletí
Výrobce pórobetonu Ytong zahájil stavební sezónu ve velkém stylu. Na trh uvádí prémiovou tvárnici Ytong
Theta s nejlepšími tepelněizolačními parametry na českém trhu. Svou novinku veřejnosti poprvé představí
na stavebních veletrzích IBF 2010, které v úterý 13. 4. symbolicky otevřou stavební sezónu v České republice.
„V loňském roce jsme na veletrhu představili izolační desky Ytong Multipor. Letošní novinka je dalším důkazem výjimečných
tepelněizolačních vlastností našeho pórobetonu,“ komentuje nové tvárnice produktový manažer Xella CZ Václav Vetengl.
Nová tvárnice skvěle doplňuje dobře
zavedenou tvárnici Ytong Lambda, kterou
výrobce při tloušťce 375 mm a 500 mm
doporučuje jako materiál ideální pro
nezateplené, energeticky úsporné domy.
Zatímco Ytong Lambda bude i nadále
představovat ekonomicky nejvýhodnější
řešení pro většinu stavebníků, nový produkt ocení skupina náročných zákazníků,
kteří vyžadují tu nejvyšší kvalitu.
Nezateplená stěna Ytong Theta dosahuje výjimečného součinitele prostupu
tepla ( U = 0,16 W/m².K ), který se pohy-
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buje těsně u hranice standardů běžných
pro domy se zanedbatelnou spotřebou
energie, které jsou odborníky nazývané
jako „pasivní“. Bezkonkurenčních hodnot
tepelné izolace dosahuje nový pórobeton
při tloušťce tvárnic 500 mm. Na rozdíl
od jiných zděných konstrukcí se přitom

nejedná o hypotetické hodnoty dosažitelné pouze za cenu zvýšené pracnosti, ani
složitější logistiky na stavbě jako v případě
systémů s vysokým počtem různých tvarovek a zdicích prvků.
Unikátní tvárnice není jediným lákadlem pro návštěvníky IBF. Na své si
v rámci veletrhu přijdou také hosté, které
čeká v letošním roce rekonstrukce. Nová
oblouková tvárnice Ytong potěší všechny stavebníky, kteří k přestavbě svého
domova přistupují s kreativním elánem.
Další novinkou v sortimentu Ytong pro rekonstrukce jsou příčkovky nově opatřené
perem a drážkou.
Stánek výrobce Ytongu s číslem 025
naleznou návštěvníci v pavilonu A2. Brněnský veletrh potrvá do soboty 17. 4. a pro
veřejnost je přístupný denně od 9 – 18 hod.
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