Alternatywna propozycja technologii
wykonania ściany 2-warstwowej
z zastosowaniem materiałów YTONG
Do budowy ściany warstwowej oprócz tradycyjnych materiałów jak np. ceramika,
nadają się także bloczki z betonu komórkowego YTONG. Pozwalają wygenerować
oszczędności nie tylko na etapie budowania domu, ale przede wszystkim podczas jego późniejszej eksploatacji.
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Materiał konstrukcyjny
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