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Rekonštrukcia
s Ytongom
– realizujte svoje predstavy
bez kompromisov!

STAVEBNÉ MATERIÁLY

Kúpeľňa z Ytongu bude príjemným miestom, kde budete radi začínať a končiť svoj deň.
Biely pórobetón tu zaistí zdravú vnútornú klímu bez plesní.

Pred niekoľkými rokmi v stavebníctve prebiehal boom novostavieb rodinných a bytových domov
v okrajových lokalitách miest. Dnes sa však prejavili určité nedostatky týchto developerských projektov
– vzdialenosť od centra, nedostatočná infraštruktúra a mnohým tiež nevyhovuje „príliš nová“ atmosféra
satelitov a sídlisk.

P

reto podstatne ožíva záujem o rekonštrukcie starších bytov a podkrovných vstavieb. Tieto projekty
dokazujú, že s dôvtipom sa dá moderné
a pekné bývanie vytvoriť napríklad aj
z predtým opovrhovaných panelákov, nebytových priestorov či nadstavieb rodin20

ných domov. Ak vo vás navyše ožíva túžba
pobiť sa s touto úlohou doslova vlastnými
rukami, Ytong je ideálne riešenie.

Skladačka z tvárnic vám sadne
Ide o systém stavebných komponentov
doslova „od pivnice po strechu“. To oce-

níte všade tam, kde potrebujete napojiť rôzne stavebné diely, ako sú schody,
priečky, oblúky, preklady, stropy a mnoho
ďalšieho. V často atypických tvarových
riešeniach podkrovných bytov je to veľmi
podstatná výhoda. Oceníte ju, ak stavbu
chcete realizovať svojpomocou – s týmto

systémom dokáže pracovať aj laik a murovanie prebieha veľmi rýchlo. Bezkonkurenčný je všade tam, kde potrebujete
tvarové riešenia na mieru. Tie sa často vyskytujú práve pri podkrovných vstavbách
alebo pri kúpeľniach, kde chcete obmurovať zaoblené sprchové kúty či rohové
vane. Tvárnice sa jednoducho opracúvajú rezaním a prispôsobíte ich presne požadovanému tvaru.

Ľahko a čisto
Ďalším problémom rekonštrukcií v bytovom dome je samotná doprava a manipulácia s materiálom. Tvárnice Ytong sú
ľahké, čo je výhodné tam, kde ich musíte
dopraviť na poschodie, ale aj pri samotnej práci. Vďaka ich jednoduchej opracovateľnosti potom minimalizujete odpad, čo je ekonomické nielen s ohľadom
na spotrebu materiálu, ale tiež na upratanie. Navyše miesto klasickej malty pracujete s tenkovrstevnou murovacou maltou, ktorej potrebujete minimum.

S Ytongom postavíte energeticky úspornú podkrovnú nadstavbu aj bez zateplenia a vďaka streche Ytong
Komfort môžete mať celoročnú tepelnú pohodu bez prehrievania.

Zdravá vnútorná klíma

Tvárnice Ytong sa podobajú skladačke a umožnia vám množstvo atypických riešení.

V kúpeľni aj podkroví sa prejaví ďalšia
unikátna vlastnosť pórobetónu – vytvára
zdravú vnútornú klímu. Tvárnice obsahujú milióny malých pórov, ktoré dokážu regulovať vlhkosť podobne ako funkčná bielizeň. Vďaka presnému napojeniu
dielov je stavba homogénna a nenarušujú ju ani rozvody a inštalácie. Tvárnice
si túto vlastnosť uchovávajú aj po ich zavedení. Preto sa netvoria tepelné mosty,
ktoré poznáme ako miesta, kde vlhkosť
kondenzuje, napríklad v rohoch miestností, okolo okien a podobne. Nebude sa
vám preto v týchto priestoroch tvoriť nežiaduca pleseň. Navyše materiál má sám
o sebe alkalický charakter, ktorý vzniku
plesní zabraňuje.

Tepelná pohoda aj v podkroví
Ytong vyniká tepelnoizolačnými vlastnosťami, preto sa dá podkrovná vstavba
realizovať aj bez dodatočného zateplenia. Navyše systém ponúka aj sofistikované riešenie častého nedostatku podkrovných bytov, ktorým je nedostatočná
ochrana proti prehrievaniu. Napríklad
použitím strechy Komfort Ytong ste
pred týmto negatívnym javom chránení
a nemusíte inštalovať klimatizáciu. Bývanie s kvalitne vykonanou rekonštrukciou môže byť bez kompromisov a častých nedostatkov, ktoré ich sprevádzajú.
Navyše môžete byť tým, kto celú stavbu
vzal do svojich rúk a uspel!
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