Stropy z płyt Ytong – szybko, sprawnie i ciepło
Jeśli chcesz:
położyć strop w ciągu jednego dnia,
zbudować ciepły strop bez mostków termicznych,
mieszkać w odpornym na ogień i bezpiecznym domu,
wybierz system gotowych płyt stropowych Ytong!
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strop gęstożebrowy

	czysta budowa – ogranicze-

i najwyższej odporności

Czas wykonania
100 m2 stropu
pon. wt.

montażowymi; mała ilość

strop Ytong

Ytong – 100 m2 stropu

z bloczkami, aby móc rozpocząć

Lekkość i wytrzymałość

w jeden dzień!

murowanie następnej kondygna-

Stropy Ytong są lżejsze niż stro-
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Ciepło

Odznaczają się również najwyższą

strop w przypadku technologii

Płyty stropowe Ytong to kon-
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Koszty
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Koszt stropów gotowych Ytong
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Płyty Ytong – pełny system budowy stropów

balkon z płyt przewieszonych
wspornikowo (maks. wysięg
1,5 m poza wieniec stropu)

wymian z kształtowników
stalowych do podwieszenia
płyt stropowych przy kominie

balkon z płyt Ytong
opartych na ścianach
poprzecznych

element docieplenia wieńca
Ytong EDW lub Multipor EDW

Chcesz wiedzieć więcej o stropach?
Skontaktuj się z nami: 801 122 227*
www.ytong-silka.pl · www.budowane.pl
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

płyty stropowe Ytong

