Úsporný dom bez zateplenia
vám porastie pred očami

komerčná prezentácia

Stavať rýchlo a zároveň kvalitne – to sú najčastejšie predstavy
investorov a stavebné firmy preto často odporúčajú systémové
stavanie bez zatepľovania. Rodinný dom, ktorý práve rastie v obci
Sokolovce, je ukážkou takého prístupu. Výstavba sa realizuje zo
systému Ytong, vrátane schodov, stropu aj omietok.

S

účasný trend stavebníctva je jednovrstvové
murovanie a Ytong pre toto riešenie vyvinul
rad tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ, ktoré
získali množstvo odborných ocenení za inovatívny výrobok. Jednovrstvové murovanie je nielen
jednoduchšie o technologický krok zatepľovania.
Materiál samotný má, na rozdiel od mnohých
kontaktných zatepľovacích materiálov, takmer
neobmedzenú životnosť a stáva sa tak rozumnou
investíciou do budúceho bezstarostného užívania stavby.

v ňom možné viesť napríklad rozvody sietí. Vyniká úplnou rovinnosťou a jeho montáž je veľmi
jednoduchá. Schody výrobca pripraví na mieru
podľa projektovej dokumentácie a sú pochôdzne
už druhý deň po montáži. Majitelia určite ocenia
vysokú únosnosť a stabilitu tohto prvku.
Medzi posledné novinky Ytongu patria systémové vonkajšie aj vnútorné omietky, ktoré aj na
stavbe v Sokolovciach dostanú príležitosť. „Oceňujem, že omietka sa dá zapracovať aj ručne a nie
iba strojom. Je ľahko spracovateľná, čo je výho-

Pre stavebné firmy a investorov je nesporne
dôležité, že s materiálom sa rýchlo a ľahko pracuje, čo potvrdzuje Marcel Kubo zo spoločnosti
LUCAS – Stav, ktorá realizuje stavbu v obci Sokolovce: „Pracujeme s materiálom Ytong, pretože
ide o rýchlu výstavbu. Pri práci používame originál pílu, vzniká tak minimálny odpad. Pri inžinierskych sieťach, ako je elektrina a voda, je Ytong
veľkou výhodou, siete sú ľahko zapracovateľné,
keďže sa vkladajú len do drážky.“
Vďaka dobrým skúsenostiam s týmto materiálom
spoločnosť LUCAS – Stav použila na stavbu aj
ďalšie komponenty systému. Tie rovnako urýchlia
čas výstavby, posilnia celkové tepelnoizolačné
vlastnosti a prispievajú k celkovej kvalite vyhotovenia stavby. Zo systému Ytong realizovali montovaný strop aj schody. Výhodou stropu je, že je

dou pri práci aj pre nie veľmi zdatných pracovníkov,“ dodáva Marcel Kubo.
Systémové omietky ocenia aj budúci obyvatelia
domu. Zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti steny,
pomáhajú vytvárať tepelnú pohodu v dome
a prispievajú k celkovej kvalite stavby. Nesporným pozitívom je celková garancia výrobcu na
systémové prvky, ktoré sú vyvinuté tak, aby
výsledná stavba bola kvalitná a udržala si vlastnosti počas celého užívania stavby bez nutnosti
ďalších investícií.
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