Stavíte dům? Postavte ho z betonového
pohledového zdiva a ušetříte
Dříve se betonové tvárnice používaly
zejména pro stavbu nebytových pro−
stor. Potkávaly jsme je na průmyslo−
vých stavbách, sportovištích nebo
při výstavbách škol. To už dnes ne−
platí. Použití betonového pohledové−
ho (tzn. neomítaného) zdiva se roz−
šířilo i do občanských staveb (rodin−
né a bytové domy). Tento sortiment
nabízí společnost BETONOVÉ STAV−
BY – GROUP, s.r.o. Předslav u KLA−
TOV svými výrobky stavebního sys−
tému LIVETHERM. Tento systém
umožňuje zdění pohledového beto−
nového zdiva nejen v exteriéru, ale
i v interiéru což se ukazuje jako
trend v dnešním stavebnictví. Zdivo
propůjčuje stavbám nadčasový mo−
derní design. Výhodou je komplex−
nost a variabilita celého systému při
řešení atypických staveb. Nezane−
dbatelná je i finanční úspora při do−
končovacích pracích. Obklady jsou
lepeny přímo na vnitřní zdivo, bez
nutnosti aplikace jádrové omítky.
V pohledovém provedení stavby, jak
v interiéru, tak v exteriéru, činí ne−
malou finanční úsporu omítky.
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PROVEDENÍ staveb jak v interiéru,
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místnosti, čímž vhodně vyrovnává
kolísání teplot

Betonové pohledové zdivo LIVETHERM lze použít i v průmyslové výstavbě.

n tvárnice jsou opatřeny maltovací−
mi kapsami pro zvýšení smykové
únosnosti
n pohledové zdivo a stropy mohou
zůstat v přírodním provedení, nebo
lze aplikovat hydrofobizační nástřik
ve zvoleném barevném odstínu
n vysoká únosnost zdiva – použití
pro stavby až do 6 podlaží
n kompletní stavební systém od
základů po stropy
n systémové řešení veškerých de−
tailů
n dlouhá životnost konstrukce, vy−
soká užitná hodnota staveb ze zdí−
cích prvků LIVETHERM
n použití ekologických materiálů a
výroba šetrná k životnímu prostředí
n kombinování zdících prvků LI−
VETHERM s libovolnými typy strop−
ních konstrukcí
n kompletní poradenský servis
(zpracování cenových nabídek, vý−
počet potřebných prvků na základě
zaslané projektové dokumentace,
zaškolení na stavbách, stavební ser−
vis – založení staveb, dodávky zdí−
cích malt, půjčovna stavebních po−
můcek atd.)
n možnost dodávky hrubých sta−
veb vlastní provádějící stavební fir−
mou popř. staveb na klíč
(pi)

n nadstandardní tepelná izolace

zdiva LIVETHERM, proto je systém
vhodný pro nízkoenergetické stavby
n průběžná izolační vložka z poly−
styrénu jako dokonalé izolační jádro
v tloušťce 140 mm (a to i rozích,
v místě překladů i ztužujících a po−
zedních věnců)
n přesné tvárnice pro tenkovrstvé
maltování
n silná, teplo akumulující vnitřní
nosná betonová část tvárnice, která

Rodinný dům s garáží z betonového zdiva LIVETHERM, garáž v pohledovém
provedení bez nástřiku.
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