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DPD

program exkurzie

RODINNÉ DOMY Z YTONGU
RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM
12.11.2016

DOZVEDIEŤ SA VIAC

foto: Mojmír Hudec, Elam

PROGRAM
12.11.2016 sobota
BRATISLAVA odchod 8:30

Iuventa parkovisko
Karlova Ves, Bratislava

Rajhrad, ČR
Hámry nad Sázavou , ČR:

Rodinný dom v ultra-nízkoenergetickom štandarde
Rodinný dom v pasívnom štandarde
OBED 13:30

Brno- Slatina, ČR:
Heršpice u Slavkova, ČR

Rodinný dom v pasívnom štandarde
Rodinný dom v pasívnom štandarde

BRATISLAVA príchod 20:30 Iuventa parkovisko
Karlova Ves, Bratislava

POPLATOK:
20 Eur/ osobu
V cene je zahrnutá preprava autobudom, sprievodca po objektoch, obed (bez nápojov)
ADMINISTRÍVNE INFORMÁCIE:
Faktúru za úhradu exkurzie Vám odovzdáme pri vstupe do autobusu.

DÔLEŽITÉ! Nezabudnite si zobrať:

•
•
•

platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas
európsky preukaz poistenca + zmluvu o komerčnom cestovnom poistení (POVINNÉ pre každého účastníka!)
lieky, ktoré užívate pravidelne, príp. lieky na zvládnutie nečakaných situácií (bolesť, zvýšená teplota,
nevoľnosť pri jazde v autobuse...)

KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV:
Chceme sa vyhnúť problémom najmä v deň odchodu ale i počas celej exkurzie a preto vás prosíme o uloženie
kontaktného tel. čísla:
Ing. Ľubica Šimkovicová: +421 905 797 509

PROGRAM
Rodinný dom, Rajhrad, ČR
Úžitková plocha: 191,9 m2
BlowerDoor test výsledok: n50 = 0,6 /h
Merná potreba tepla na vykurovanie (podľa TNI): 20,0 kWh/m2. rok
foto: Mojmír Hudec, Elam

Rodinný dom , Hámry nad Sázavou, ČR
Úžitková plocha: 130 m2
BlowerDoor test výsledok: n50 = 0,25 /h
Merná potreba tepla na vykurovanie: 14,3 kWh/m2. rok
foto: Xella

Rodinný dom, Brno - Slatina, ČR
Úžitková plocha: 162,5 m2
BlowerDoor test výsledok: n50 = 0,32 /h
Merná potreba tepla na vykurovanie: 14,1 kWh/m2. rok
foto: Petr Mareček, Xella

Rodinný dom, Heršpice u Slavkova, ČR
Úžitková plocha: 213 m2
BlowerDoor test výsledok: n50 = 0,11 /h
Merná potreba tepla na vykurovanie: 14,3 kWh/m2. rok
foto: Petr Mareček, Xella

PARTNER PODUJATIA
Xella Slovensko, spol. s r.o.
Spoločnosť XELLA SLOVENSKO ponúka dokonalý stavebný systém YTONG, ktorý
dosahuje vysoké kvalitatívne parametre.
Stavebný systém YTONG je pre investora najjednoduchším spôsobom, ako dosiahnuť potrebné parametre pre energeticky pasívny dom. Možnosti systému YTONG
dovoľujú vytvárať aj preklady, stropy a strechy s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, čo priaznivo pôsobí na celkové izolačné vlastnosti obvodového plášťa.
Spoločnosť XELLA SLOVENSKO má dlhoročné skúsenosti na slovenskom i medzinárodnom trhu.
Súčasťou firemnej stratégie je trvalá udržateľnosť životného prostredia.
XELLA sa zaväzuje k zodpovednému prístupu voči ľuďom, spoločnosti a svojmu
okoliu. Z tohto dôvodu prijala opatrenia k udržateľnému a zodpovednému spôsobu
výroby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou firemnej filozofie.

Všetky jej výrobky, ktoré ponúka pod značkami Ytong, Silka a Multipor prispievajú k
získaniu kreditov systémom certifikácie LEED a BREEAM.

www.ytong.sk

