Systémové stavění – bezchybně,
úsporně, s jistotou výsledku
Než začnete stavět, obvykle se poptáte na zkušenosti známých a pročtete diskuse na internetu. Často pak slýcháte,
že „napodruhé bych to řešil jinak“ anebo že „teprve teď rozumíme stavění, jenom je škoda, že to víckrát
nevyužijeme“. Takové zjišťování informací o správném použití materiálů a postupů vás nemine, i když stavbu zadáte
stavební firmě. Také zde totiž platí „důvěřuj, ale prověřuj“. Chyby na stavbách nejsou výjimečným jevem a řešit
závady, které se projeví až časem, je složité a ne vždy možné. Stejně jako v každé práci i zde platí, že pomáhá
systém. Víte sami, že postupovat systematicky se vyplatí – zjednodušíte si práci, máte její průběh pod kontrolou
a jste efektivní. U stavění je to stejné. Proto současní výrobci stavebních materiálů vyvinuli stavební systémy.

S

tavební systém znamená, že od jednoho výrobce nakoupíte všechny komponenty pro
stavbu. Máte jistotu, že jsou vzájemně kompatibilní, zkrátka jsou určené k tomu, aby se používaly
dohromady. Nevznikají pak kritická místa, například tepelné mosty, protože vlastnosti všech těchto prvků jsou stejné. U stavebního systému Ytong
jsou to všechny díly od sklepa přes střechu až po
komín, kompletní hrubou stavbu tak jednoduše
postavíte z materiálu od jednoho dodavatele.
Včetně třeba schodů, které vám připraví na míru.

Úsporný provoz bez zateplení

Jednoduchost systému spočívá také v tom, že nabízí jednovrstvé zdění bez zateplování. Izolace
vyžaduje pečlivou přípravu a provedení podle
projektu, což u našich staveb stále nebývá samozřejmostí. Nehledě na různou životnost materiálů,
které se k tomu používají, hořlavost či náchylnost
k mechanickému poškození. Jednovrstvým zdě-
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ním můžete dosáhnout hodnot pro nízkoenergetické i pasivní domy. Uspoříte čas výstavby, bydlíte
s nízkými náklady a životnost materiálu je takřka
neomezená – ve stejné podobě přetrvá několik
generací. S použitím masivní střechy Ytong pak
navíc ušetříte také za klimatizaci – chrání před letními horky a udržuje stabilní teplotu v podkroví
i v tropických letních dnech.

Vyřešené detaily

Výrobci Ytongu sledují požadavky současných
stavebníků a vyvíjí nové doplňky. Například ve

spolupráci s výrobci venkovních žaluzií do systému doplnili žaluziový kastlík, který slouží k bezproblémové montáži téměř všech žaluziových
systémů na našem trhu. Ke schodišti přidali do své
nabídky schodišťovou konzolu, s jejímž použitím
je možné zvětšit úložný prostor pod schody.
Povrchové úpravy
Ytong reagoval také na poptávku po omítce, která
zajistí bezvadné fungování stěny včetně povrchových úprav. Vyvinuli proto vnější i vnitřní omítku
a hlazenou vnitřní stěrku speciálně pro práci s tímto systémem. Jejich použití zlepšuje tepelněizolační vlastnosti stěny a přispívá k celkové kvalitě
provedení stavby.
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Nemusíte se stát odborníkem na stavění a zjišťovat celou řadu podrobností o materiálech. Systém
je navržen tak, aby jeho použití bylo spolehlivé
a snadné. Nespornou výhodou je také celková garance na použití systémových prvků i odborné
poradenství výrobce. Minimalizujete tak rizika
pozdějších chyb a o své stavbě pak můžete říci
„příště bychom se rozhodli stejně“.

Více informací najdete na www.ytong.cz

