stavba advertorial

Úsporný dům bez zateplení vám poroste před očima
Stavět rychle a zároveň kvalitně – takové jsou nejčastější představy investorů a stavební
firmy proto často doporučují systémové stavění bez zateplování. Rodinný dům, který
právě roste, je ukázkou tohoto přístupu. Pro jeho výstavbu je použit systém Ytong,
včetně schodů, stropu i omítek.
strop ze systému Ytong a schody. Výhodou
stropu je to, že je v něm možné vést napří
klad rozvody sítí. Vyniká také naprostou
rovinností a jeho montáž je velmi snadná.
Schody výrobce připraví na míru podle
projektové dokumentace a jsou pochozí již
druhý den po montáži. Majitelé pak ocení
vysokou únosnost a stabilitu tohoto prvku.
Mezi poslední novinky Ytongu patří
systémové vnější i vnitřní omítky, kte
ré u této stavby dostanou příležitost.
„Omítka je dobrá v tom, že se dá zpracovat i ručně, ne jen strojem. To, že je
lehce zpracovatelná, je výhodné i pokud
potřebujeme zaměstnat ne příliš odborné pracovníky,“ uvádí Marcel Kubo.
Systémové omítky ocení i budoucí
obyvatelé domu. Zlepšují tepelněizolač
ní vlastnosti stěny, pomáhají k vytvoření
tepelné pohody v domě a přispívají k cel
kové kvalitě provedení stavby. Pozitivem
je také celková garance výrobce na systé
mové prvky, které jsou vyvinuty tak, aby
výsledná stavba byla kvalitní a své vlast
nosti si podržela po celou dobu užívání
bez nutnosti dalších investic. 
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ednovrstvé řešení je sou
časným trendem stavebnic
tví a Ytong pro něj vyvinul
řadu tepelněizolačních tvár
nic Lambda YQ, které získaly
řadu odborných ocenění za inovativní vý
robek. Jednovrstvé zdění je nejen jedno
dušší o technologický krok zateplování.
Materiál samotný má na rozdíl od mnoha
kontaktních zateplovacích materiálů té
měř neomezenou životnost a stává se tak
rozumnou investicí i do budoucího bez
starostného užívání stavby.
Pro stavební firmy i investory je také dů
ležité, že se s materiálem rychle a snadno
pracuje, jak potvrzuje i Marcel Kubo ze spo
lečnosti Lucas Stav, která stavbu realizuje:
„Pracujeme s materiálem Ytong, protože
umožňuje rychlou výstavbu. Při práci používáme i originální pilu, protože díky ní
vzniká opravdu minimum odpadu. Ytong
ej velkou výhodou také při budování inženýrských sítí, protože jsou lehko zapracovatelné, pouze se vkládají do drážky.“
Díky dobrým zkušenostem s tímto mate
riálem společnost Lucas Stav použila i další
komponenty ze systému. Ty rovněž urychlí
čas výstavby, posílí celkové tepelněizolač
ní vlastnosti a přispívají k celkové kvalitě
provedení stavby. Je zde použit montovaný
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