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Stavať jednoducho
a rýchlo
už dávno nie je len ﬁkcia

STAVEBNÉ MATERIÁLY

Stavať rýchlo a lacno je cieľom každého z nás. Veď kto by nechcel
začať stavať dom v piatok a v nedeľu už bývať? Víkendová brigáda
a všetko je vybavené. Avšak aj napriek súčasnej uponáhľanej dobe,
niektoré veci urýchliť nejdú... alebo áno?

I

nternet je plný videí, kde čínski stavbári dokážu za extrémne krátky čas
postaviť aj mrakodrap. V našich
podmienkach však takéto ambície bývali skôr fikciou. Už pred dvoma rokmi sa však staviteľom v Českej republike
podaril husársky kúsok, keď za 24 hodín postavili hrubú stavbu domu s rozlohou 144 m2 a do 30 pracovných dní
bola stavba pripravená na nasťahovanie. Pod tento projekt sa podpísala spoločnosť Xella CZ, výrobca pórobetónu
Ytong a stavebná firma DK1.
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Biely pórobeton Ytong dnes patrí medzi najobľúbenejšie murovacie materiály na Slovensku, kam ho dostali jeho
vynikajúce vlastnosti. „Pórobetón ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie,
mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie,“ hovorí
Ing. Milan Koukal zo spoločnosti Xella,
výrobcu pórobetónu Ytong a dodáva, že „pórobetón navyše zaisťuje príjemnú vnútornú klímu.“ Pórobetónové tvárnice charakterizuje tiež ekologický prístup. Vyrábajú sa výhradne

z prírodných surovín, akými sú piesok, vápno, cement a voda. Suroviny
použité na výrobu teda tvoria veľkú
časť zemskej kôry.
„Naším dlhodobým cieľom sú spokojní stavebníci, ktorým sa snažíme vychádzať v ústrety, ako sa len dá,“ hovorí
Ing. Milan Koukal, technický poradca
spoločnosti Xella. „Sme radi, že môžeme
prostredníctvom pórobetónových tvárnic
ukázať aj ostatným stavbárom, že postaviť
hrubú stavbu možno naozaj rýchlo, hoci
aj za jeden deň,“ dodáva Milan Koukal.

„Stavba z tvárnic Ytong je rýchla a presná, čo šetrí peniaze aj čas. Náklady na
hrubú stavbu síce tvoria len asi 9 % hodnoty domu, no použitý materiál výrazne ovplyvňuje jeho prevádzkové náklady.
Kvalitné obvodové murivo je preto základom úsporných domov. Tvárnice dýchajú a výborne izolujú, takže prispievajú
k úspore nákladov na kúrenie,” vysvetlil Ing. Daniel Kozel, majiteľ firmy DK1.
Pórobetónové tvárnice sú jednoducho
opracovateľné a svojou masívnosťou dokážu stavbe zaistiť dlhú životnosť.
Stavba domu v Bolaticiach pri Opave nebola samozrejme žiadna víkendová brigáda, ale práca skúsených stavbárov. Takýto odvážny projekt si vyžaduje presný harmonogram, dokonalú prípravu a bezchybnú organizáciu. Najväčším zdržaním pri tomto projekte bol
podľa slov Daniela Kozla výber materiálov na vnútorné vybavenie investorom.
Aj napriek tomu sa však v priebehu mesiaca podarilo doplniť priečky, elektrické podlahové kúrenie, obklady aj fasáda.
„Prialo nám aj počasie, a tak sme všetko zvládli za 30 pracovných dní,“ hovorí
o projekte Daniel Kozel.

Bolatice pri Opave boli len jedným
z dôkazov možností rýchlej a jednoduchej výstavby, ktoré ponúka stavebníctvu biely pórobetón Ytong. Dnes je podiel stavieb z pórobetónu na Slovensku
a v Českej republike významný a súčasné trendy predpovedajú aj ďalší nárast
takýchto stavieb. Niet sa čo čudovať, veď
pórobetónové tvárnice sú bezpochyby
vynikajúca voľba, ak chcete bývať čo
najrýchlejšie a čo najlacnejšie.

www.ytong.sk
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