
SREČEN 
KONEC.

Nekoč je živel zelo srečen zet. Srečen je bil, ker je 
zgradil zelo dobro nizkoenergijsko Ytong hišo s 
sistemom Ytong Termo Premium brez dodatne 
toplotne izolacije. Vedel je, da bo zaradi njenih 
odličnih izolativnih lastnosti njegovi ženi toplo in 
udobno v njuni novi hiši. Tudi ženin oče je bil srečen, 
kajti Ytong hiša varčuje z energijo in zato prihrani 
denar, kar pomeni, da je njegova hčerka v dobrih 
rokah. In tudi njun bančnik je bil srečen, ker je 
vedel, da bo Ytong hiša ohranjala svojo vrednost tudi 
v prihodnje. In tako so vsi živeli srečno do konca 
svojih dni.

Več informacij:
Info tel. 080 18 22, www.ytong.si

Se odločaš za gradnjo hiše 
in te zanima naš sistem za 
gradnjo brez fasade?  
Poskrbi, da bo arhitekt že v fazi 
projektiranja vključil vse potrebne 
elemente Ytong Termo Premium Sistema. 
Z veseljem se bomo tudi mi vključili v 
dogovor z arhitektom in mu priskrbeli vse 
potrebne materiale. 
 
Že imaš načrt hiše? 
Ni problema. Pripravimo celoten popis 
in navodila za uporabo Ytong Termo 
Premium Sistema za tvojo hišo. Preverili 
bomo vse detajle in ti pred in med gradnjo 
stali ob strani. Povezali se bomo tudi z 
izbranim projektantom ter sodelovali z 
izvajalcem. 
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Xella porobeton SI, d.o.o.
Loke pri Zagorju 64
1412 Kisovec
Slovenija

Tel.: 03 56 60 300
Fax: 03 56 71 587
Brezplačni telefon: 080 18 22
www.ytong.si
www.ytonghisa.si
www.ytong-prenova.si

  YTONG.Slovenija
info.si@xella.com

  Osrednjeslovenska, 
Jugovzhodna Slovenija, 
Zasavska, Spodnjeposavska 

 Maja Kostanjevič
  041 892 752
  maja.kostanjevic@xella.com 

 Gorenjska, Goriška, Obalno-
kraška, Notranjsko-kraška 

 Dejan Vukotić
  051 683 216
  dejan.vukotic@xella.com

 Koroška, Podravska, Pomurska, 
Savinjska: 

 Božo Kostanjevec
  041 698 642
  bozo.kostanjevec@xella.com 

NOVO
YTONG 

 TERMO PREMIUM 

SISTEMPokliči nas na 080 18 22 ali pa se javi kar direktno svojemu svetovalcu. 

Verjetno edina  

masivna in hkrati  zelo 

dobra nizkoenergijska 

hiša brez fasade je Ytong 

Termo Premium 

hiša!
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Si lahko zamisliš zelo dobro nizkoenergijsko hišo brez fasade? Hišo, ki bo 
porabila celo manj kot 20 kWh energije (ali ca. 2 l olja) na kvadratni meter in to 
brez dodane toplotne izolacije. Verjetno bolj težko, ker neprestano poslušaš 
napotke, kako pomembno je hišo izolirati z najmanj 15 cm toplotne izolacije. Pa 
si kdaj razmišljal, kaj se bo z izolacijo (sploh če boste izbrali materiale, ki se 
trenutno največ uporabljajo) zgodilo čez 20-25 let? Običajno to niso trajni materiali 
(razen seveda naših Multipor plošč), zato bodo sčasoma vsaj delno izgubili 
določene lastnosti. To pomeni, da bo potrebna obnova fasade, ki pa seveda stane. 
Odstranitev, recikliranje, namestitev nove. To je lahko velik finančni zalogaj.
Zate in tvojo družino smo zato pripravili idealno rešitev za gradnjo izjemno 
toplotno izolirane hiše, s katero čez 25 let ne boste imeli dodatnih stroškov zaradi 
dotrajanosti materialov.
Ytong Termo Premium sistem smo razvili prav za gradnjo trajnostnih zelo 
dobrih nizkoenergijskih hiš brez toplotne izolacije. Torej brez fasade. Namesto 
dodane toplotne izolacije smo povečali širino zidakov in proizvedli material s še 
večjo toplotno izolativnostjo oziroma  manjšo toplotno prevodnostjo. Kombinacija 
nosilnosti in toplotne izolativnosti v enem zidaku. Vrhunski material za vrhunske 
hiše.
Še vedno dvomiš? Preveri izračun porabe energije!
Izdelali smo izračun porabe energije za Ytong hišo Topla zgrajeno  
v sistemu Ytong Termo Premium 48 (predviden je sistem  
prisilnega prezračevanja, torej rekuperacija).

Hiša Topla je dosegla odlične rezultate in čeprav 
je predviden le enoslojni zunanji zid Ytong 
Termo Premium 48, torej izvedba povsem BREZ 
toplotne izolacije, je računska poraba energije za 
ogrevanje le 17 kWh/m2, kar jo uvršča med ZELO 
DOBRE nizkoenergijske hiše. 
Celotna poraba energije (torej za ogrevanje, toplo 
vodo, delovanje vseh naprav) znaša 50 kWh/m2.

Sistem Ytong Termo Premium za vašo hišo brez 
fasade
Posebno pozornost pri razvoju novega sistema  
smo namenili zunanjemu obodu hiše, kajti le- 
ta je zelo pomemben kadar želimo doseči čim 
večje prihranke energije. Zato smo razvili nove 
zidake in elemente v  debelini 48 cm: Ytong Termo 
Premium 48 je osnovni zidak, v sistemu pa so še 
protipotresni zidaki, U-elementi in L-elementi v 
debelini 48 cm, prekladi pa uporabimo dve skupaj, 
da dosežemo želeno debelino zidu. 


Le porobeton lahko v enem 
izdelku združuje nosilnost in 
odlično toplotno izolativnost.

Prednosti 
	2 v 1-nosilnost in izolacija v enem zidaku
	brez fasade (kontaktna fasada ni potrebna)
  sistemska rešitev (vse iz ene roke, vsi elementi za vse detajle)
	samo en material, manjša možnost napak
	najenostavnejša izvedba zrakotesnosti
	brez stroškov menjave dotrajane fasade
	požarno varni materiali
	izjemna potresna varnost
	hitrejša izvedba=hitrejša vselitev
	nižji stroški izvedbe
	trajnostna gradnja in varovanje okolja
	na varni strani s podporo Ytong svetovalcev

YTONG TERMO PREMIUM ZA HIŠO BREZ FASADE

Ytong Termo Premium 481

Protipotresni blok Ytong 
Termo Premium 48

2

L- element Ytong 
Termo Premium 48

3

U-element Ytong 
Termo Premium 48

4

5 Ytong zidni blok 24 
(notranji nosilni zid)

Ytong zidna plošča 
15 (predelna stena)

6

Ytong nosilna 
preklada 20 

(nosilna preklada + 
8 cm XPS + nosilna 

preklada)

7

Ytong 
nenosilna 

preklada 15 

8

Ytong strop 9

10Ytong notranji omet
Ytong lepilna malta

Multipor lahka lepilna malta 
za izvedbo zunanjega ometa 


