Neobyčejný příběh paní Pavly:

Z HEKTICKÉ PRAHY ZPÁTKY NA VENKOV…
Již druhým rokem vyhlašuje výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ,
originální anketu pro stavebníky rodinných domů. Ptá se v ní, proč se
rozhodli stavět právě z pórobetonu Ytong. Tři nejlepší příběhy jsou oceněny
zahradní party, kterou vypisovatel ankety stavebníkům uspořádá na počest
dokončení hrubé stavby domu. Jedním z prvních příběhů, které výrobce
bílého zdiva obdržel, byl příběh paní Pavly z Prahy. Podělte se o něj s námi…
Švagr nechtěl zdít na vysokou maltu
Před dvěma lety začala paní Pavla se svou
přítelkyní přemýšlet o výstavbě domu mimo
hektickou Prahu. Obě milují klid a přírodu.
Jako nejvhodnější místo se nakonec
ukázala rodná ves paní Pavly, obec Líšná
nedaleko Přerova. „Na stavbu na klíč jsme
neměly dostatek prostředků. Proto jsme se
rozhodly stavět tam, kde máme pozemek,
ale hlavně rodinu a známé, bez kterých bychom do svépomocného projektu nešly.
Největší oporou nám byli moji rodiče a také
švagr, který je zedník,“ vypráví paní Pavla.
„Nejprve jsme koketovaly s myšlenkou
dřevostavby, ale nakonec zvítězila zděná
klasika. Zatímco můj švagr k výběru zdiva
přistupoval z pozice své profese a vyloučil
systémy, které se zdí na vysoké vrstvy
malty, nás zajímaly spíše výsledné parametry stavby včetně budoucích úspor. Ytong
se stal bezkonkurenčním vítězem našich
společných požadavků,“ pokračuje Pavla.
Majitelky se nakonec přiklonily k tepelněizolačním tvárnicím Ytong Lambda tloušťky
375 mm, které představují dostupné řešení
pro energeticky úsporné domy bez zateplení. Dosažení nadstandardních izolačních vlastností v praxi vyžaduje na
milimetry přesné zdění. Ytong nad jinými
materiály vyniká právě jednoduchostí
a přesností zpracování a pro stavbu svépomocí je ideální. Přesné a velké formáty
tvárnic se zdí na tenkovrstvou maltu
o tloušťce 1 – 2 milimetry, vysokou rovnost
stěn napomáhá udržovat i systém spojování tvárnic na sucho na pero a drážku ve
svislých spárách.

Pavla, která se podle svých slov na stavbu
připravovala i sledováním instruktážního
DVD od výrobce Ytongu s názvem Neuvěřitelný příběh mého domu. „Díky filmu
jsme si udělaly obrázek, do čeho jdeme.
Mně osobně přišel velmi praktický také
výpočtový program Ytong, díky kterému
jsme získaly poměrně přesnou spotřebu
materiálu na celou stavbu. Nic nám nepřebylo ani nechybělo,“ pokračuje Pavla, která
na stavbu dojížděla se svou přítelkyní o víkendech z Prahy. Pokud byste chtěli sami
nezávazně vědět přesnou spotřebu materiálu na stavbu a udělat si představu, kolik
peněz z rozpočtu „spolkne“ hrubé zdivo,
můžete si v letošním roce u Ytongu nechat
zdarma zpracovat „Nejvýhodnější nabídku“.
Na základě vašeho projektu vám Ytong
zašle nabídku, která obsahuje kalkulaci na
stavební systém Ytong, doporučení, jaké je

nejvýhodnější řešení pro obvodové stěny,
a výčet všech užitečných služeb, které
můžete při nákupu materiálu na rodinný
dům zdarma využít.

Obvodové zdivo za dva víkendy
„Stavbu obvodového zdiva jsme se všemi
pomocníky zvládli během dvou víkendů.
Následovala pokládka stropu, betonáž
věnce, zdění podkroví a štítů… Tvárnice
Ytong jsou relativně lehké, a proto mohlo
ruku k dílu přiložit i ženské osazenstvo
našich víkendových brigád. Rychlost, precizní vyzdívání a přesnost, s jakou se dá
pórobeton řezat, nepřekvapila jen nás.
Dcera našeho souseda se rozhodla stavět
z Ytongu poté, co viděla jak je to jednoduché,“ dodává na závěr Pavla, která se už
nyní těší, že nové bydlení bude stejně
výhodné jako dosavadní průběh stavby.

Nic nám nepřebylo ani nechybělo
Výrobce pórobetonu se snaží začínajícím
stavebníkům maximálně vycházet vstříc.
„V průběhu příprav jsme narazily na další
příjemné bonusy. Sympatické nám byly nejrůznější služby, které výrobce nabízí. Ytong
mistr nám tak pomohl se založením rohů
první řady tvárnic, kterým jsme si pojistily
správné vyzdění celé hrubé stavby, a vysvětlil správné stavební postupy,“ vysvětluje

Máte také zajímavý příběh, který byste chtěli Ytongu svěřit?
Zúčastněte se letošní ankety!
Chcete nezávazně vědět, kolik by vás
stál zdicí materiál na celý dům?
Nechte si nechat zpracovat
Nejvýhodnější nabídku!
Více na: www.ytong.cz

