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YTONG-ga[ könnyedén! 

YTONG - pincét ő l a padtásig. 

Sok iV ‚alt iat egy laka ne rsujvynhbitasa 

mellett is egalabb ennyi érv szül arrietlett, 

hogy ehhez YTONG építőelerTieket érdemes 

választani. Az emeletráépítések esetenként 

statikai problémát jelentenek, melyek 

az YTÍ)NC rendszer elemewel leküzdhet ők,

Y I ON(- ópítőefeiriek reririelkeznek ez.iti 

a hasznos tulajdonsággal, könnyedén 

osszeépíthetők a rTxrgl(Tvő szerkezetekkel 

ős kevés hulladékkal járó gyors kivitelezési 

tesznek leheté. A tet ő- és íödérnpallók 

.ilkalrnazásal gyorsan készíthet ők a födém-

cserék és a ráépítések. A szerelt jellegű tech-

nológia ős a csekély kiegészítő 

munka miatt egy munkanap 

alatt akár 100 m 2 felület is 

C'Ike.7ill iit)

Tetőcserék. 

ki egy régi putel ediiirji beepitellen teto 

terében i lakásokat szeretne kialakítani, el ő-

fordulhat, hogy egyidejűleg a tet őszerkezet 

cseréjét is meg kell oldania. 

Az ilyen esetekben nagy probléma a csekély 

önsúlyú szerkezet ős a rTregfeleto hő -, hang-

ás tűzgátlás egyidejű biztosítása. Az YIONG 

kit űnő megoldásokat kínál tetőcserékre ős 

a tetőterek utólagos beépítésére. Emellett 

i határoló szerkezetek hő-. hang- és tűzgátló 

kpesseqe ;l Li ui f( Ii 111 iTiil ad 

Végeztessen számításokat! 

A meglévő tartószerknzet állapotának ette 

nőrzésekor minden esetben vizsgálatokat 

ós számításokat kelt végezni. 

hiszen ezek az elemek csekény önsúllyal 

és megfelel ő szilárdsággal rendelkeznek. 

A toldás, hozzáépítés is könnyen rTreg-

valósítható YJONG-gal. Ehhez Ormok komplett 

építési rendszert kínálunk, amely lelötel 

a tartószerkezeti megoldásukat, megoldja 

a hő -, hang- és t űzvédelmet, valimrnint sokféle 

lehetőséget kínál a felületkópzés és a díszítő 

miii ikál alak sor-án. 

Ráépítések. 

A i mrpite'ek esetén az uj IiI e' loilernszer 

kezdek újabb terhelést jelentenek a rncqlv 

tartósznrkezeteknek. Ezeknek a szerke 

zeteknek a teherbírási tartalékai kortátozo1k, 

ezért nem mellékes, hogy ii/ Új falak, födéniek 

milyen önsúlyúak. A csekély önsúly ebben 

az ( ethen el őnyt jelent. A nagy stitárdsáqi

Az YTONG szerkezeti e[emek 
kevésbé terheLik a már 
meglév ő tartószerkezetet.
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