všechny typy rekonstrukcí. Snadno
se s ním pracuje a rekonstrukci
s ním zvládne každý šikovný český
Expert
na energeticky úsporné domy
kutil. Nízká hmotnost materiálu nePórobeton Ytong je synonymem
zatěžuje původní konstrukce, a proto
se výborně hodí na všechny druhy
snadného, rychlého, ale především
nástaveb. Rychlá realizace s minienergeticky úsporného stavění.
Na poli novostaveb výrobce pórobe- málním odpadem umožňuje stavební
práce i za běžného chodu domáctonu Ytong nabízí českým stavebnosti. Bílé stěny z pórobetonu navíc
níkům tři varianty úsporných domů
od energeticky úsporné stavby až
v interiéru přispívají ke zdravému
po pasivní. Zákazníkům doporučuje
a komfortnímu prostředí.
ucelené řešení obvodového plášKromě klasického sortimentu tvárnic
tě domu od sklepa až po střechu.
na obvodové zdivo, Ytong nabízí
Všechny tři varianty úsporných domů i celou řadu praktických stavebních
znamenají pro stavebníky výhodnou dílců, které ocení každý svépomocný
investici do budoucna. Uživatelé
stavebník při přestavbě interiérů.
se navíc mohou těšit z ideálního
Sortiment klasických příčkovek byl
vnitřního klimatu v interiéru a to
loni doplněn o masivní obloukojak v zimním období, tak v letních
vou tvárnici a příčkovky doplněné
parnech.
o systém pera a drážky v tloušťce
V současnosti nejoblíbenější a záro100 a 150 mm. Obloukové tvárnice
veň nejdostupnější řešení představu- jsou dostupné v tloušťce 100 mm
a výšce 200 mm ve dvou variantách
je energeticky úsporný dům Ytong,
který využívá kvalitní obvodové zdivo o rozdílném rádiu 500 mm a 900 mm.
Ytong Lambda tloušťky 375 mm bez
Možnosti jejich použití jsou neomedodatečného zateplení. Díky tomu
zené. Zděním s oblých tvárnic Ytong
si stavebníci ve svém domově mosi dům zachovává veškeré přednosti
tradičních zděných staveb. Výsledná hou vystavět kulatý nebo spirálovitý
sprchový kout, individuálně řešený
stavba má výborné tepelněizolační
vlastnosti a příjemné vnitřní klima.
vestavěný nábytek, zakulacenou
Dům zkrátka dýchá. Roční spotřeba
obezdívku, oblou příčku nebo napřítakové stavby je přibližně o třetinu
klad originální podezdívku u kachlonižší než u běžných novostaveb.
vých kamen.
Náročnější zákazníci mohou zvolit
obvodové zdivo z unikátních tvárnic Ytong pomáhá stavět kvalitně
Ytong Theta tloušťky 500 mm. Jako
Pórobeton Ytong je mezi svépojediný masivní zdicí systém na trhu
mocnými stavebníky vyhledávaným
splňuje Ytong Theta parametry
stavebním materiálem hlavně proto,
pro nízkoenergetické domy i bez
že se s ním snadno pracuje. Díky
zateplení.
jednoduchým stavením postupům
a lehké manipulaci s tvárnicemi póNejvyspělejší stavební systém ze
robetonové stavby vynikají kvalitou
sortimentu Ytong je tvořen obvodoa přesností. Přesto výrobce matevým zdivem Ytong P2–400 tloušťky
300 mm a pórobetonovými superizo- riálu Ytong aktivně pečuje o své
lačními deskami nové generace Ytong zákazníky a nabízí jím servis, který
Multipor. Pasivní dům Ytong předsta- každému zaručí hladší cestu za vysněným bydlením. Při nákupu matevuje technicky nejvyspělejší řešení
pro pasivní domy, neboť na rozdíl
riálu Ytong na výstavbu domu může
od jiných zateplených konstrukcí
každý stavebník využít služeb, které
netrpí kondenzací vodních par a op- dále usnadní a zkvalitní stavební
práce. Ke standardním bezplatným
timálně dýchá.
službám patří například výpis mateS Ytongem je rekonstrukce hračka riálu na základě projektu, založení
Pórobeton Ytong je nejoblíbenějším
rohů stavby a proškolení stavebníků
zkušenými Ytong mistry, odborné
materiálem při výstavbě nových,
a technické poradenství, doprava
energeticky úsporných staveb, ale
i při přestavbách. Díky svým vlastmateriálu až před dům a zapůjčení
profesionálního nářadí.
nostem je ideálním materiálem pro
Ytong – výhra pro každého kutila

Ing. Martin Polák
Generální ředitel
společnosti Xella CZ

Doporučení spokojených
zákazníků patří mezi ta
nejhodnotnější ocenění pro
každou společnost. Proto si
ceny od čtenářů Receptáře,
nejčtenějšího kutilského
magazínu u nás, nesmírně
vážíme. Věříme, že čtenáři
ocenili neustálé rozšiřování
a zdokonalování našeho
sortimentu a služeb. Tím se
snažíme vyjít vstříc nejen
profesionálním, ale hlavně
amatérským řemeslníkům
a maximálně jim ulehčit drobné
i rozsáhlejší úpravy jejich
domovů.
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