Ytong Porebeton

Bolig med Ytong

Anbefalt av

Massive hus med Ytong

1

Sunne boliger med Ytong
Med gulv, tak og innervegger av Ytong er man sikret sunne boliger av høy
teknisk standard. Ytong porebeton er fremstilt av naturlige produkter
– Sand, kalk, sement og vann.
Materialet er ubrennbart, skades ikke av fukt

Alle produkter fremstilles under omhyggelig

og kan ikke råtne. Den porøse struktur gir god

kvalitetskontrol, produktegenskaper er nøye

varmeisolering, og porebetongen gir effektiv

dokumentert.

regulering av romfuktigheten og sørger for
et sunt og behagelig inneklima.

En leverandør av hele råhuset

De glatte, plane veggene er enkle å overflatebehandle. Veggene har god bæreevne og det
er enkelt å henge opp skaper og reoler.
 Massive gulv og vegger
 Brannsikre løsninger
 Sunt inneklima
 Pene overflater
 Vedlikeholdsfritt
Xella Norge AS tilbyr et bredt sortiment av målnøyaktige gulvelementer, innerveggselementer,
blokker, plater bjelker og overliggere i standard

Et bredt sortiment fra Xella; verdens største produ-

dimensjoner. Elementer og bjelker kan desuten

sent av porebetong, oppfyller både miljømessige,-

konfeksjoneres etter behov.

tekniske og bruksmessige krav.
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Gjennomtenkte løsninger til eneboliger
1

Gulv- og Takelementer opp til 6 meter.

6

Ytterveggsblokker med u-verdi helt ned til 0,11 [Energy+].

2

Mulighet for utkraging opp til 1,5 m.

7

Bærende og ikke-bærende overliggere.

3

Elementvegger, bærende og ikke-bærende.

8

Massive armerte bjelker. U-bjelker opp til 6 m.

4

Gavltrekanter i plater.

9

Lekre interiørløsninger, også for kjøkken og bad.

5

Ubrennbare materialer som brannskille.

Godt arbeidsmiljø med Ytong
Den lave romvekt gjør det enkelt å håndtere

Det porøse material tilpasses med håndverktøy

Ytong. Byggeriet går hurtig og enkelt – Det går

eller bordsag. De glatte, jevne overflatene er

kun 4 plater eller 8 blokker på 1 m2 veg.

enkle å ferdiggjøre med sandsparkel og maling

Not, fjær og løftehåndtak i ytterveggsblokkene.

eller tapet. Fliser kan oppføres direkte uten

Vegelementer kan reises uten kran.

forbehandling.
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Xella er verdens førende produsent av byggematerialer i porebetong
og kalksandsten. Felles for vårt sortiment av Ytong porebetong, Silka
og Ytong Multipor er, at det oppfyller kravene til bæredyktige, varmeisolerende, stabile og omkostningseffektive byggematerialer.
Alle våre løsninger er uorganiske, inneklimamerkede og er anbefalte av
Norges Astma og Allergiforbund. Våre byggematerialer bidrar til et sunt
inneklima samt en god komfort.
Produktene leveres i modulmål og kan derfor anvendes i kombinasjon til
både nybyggeri og renovering.
Ytong porebetong gir maksimal termisk beskyttelse, bæreevne samt
brannsikring og produseres med et begrenset energispill og CO2emission.
Ytong Multipor er ikke-brennbart, mineralsk isolering og et bæredyktig
alternativ til oljebaserte isoleringsmaterialer. Både Ytong Porebetong,
Energy+ og Multipor er Cradle-to-Cradle-sertifisert og derfor 100%.
gjenanvendelig.

som har flere kvalitetsmerker under seg, herunder Aestuver, Fermacell
og Fels. Konsernet har mer enn 6.000 medarbeidere og 97 fabrikker i 20
land samt salgsorganisasjoner i over 30 land.

Xella Norge AS
Dansrudveien 75
3036 Drammen
Telefon: 	 32 23 24 40
www.ytong.no
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Ytong® Silka® Multipor® Energy+® are registered trademarks of the Xella Group

Ytong, Silka, Ytong Multipor og Hebel er en del av Xella International,

