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Ytong Energy+: het duurzaamste bouwblok
Ytong Energy+ is een cellenbetonblok voor dragende wanden en gevels met een
extreem hoge isolatiewaarde. Het Ytong Energy+ blok bestaat uit een binnenste
dragende laag, een superisolerende kern en aan de buitenkant een uiterst robuuste laag die zorgt voor een sterke gevel. En dat in één massieve toepassing.
Ytong Energy+ blokken voldoen ruimschoots aan de strenge
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van de Europese Commissie, zelfs

stoffen, tijdens de productie, in de

energieneutrale woningen op te

gebruiksfase en naderhand bij de

trekken. Woningen waarvan de

volledige recycling.

gevels zijn opgetrokken uit één
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Robuust en innovatief
Ytong Energy + bestaat uit drie
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Voordelen
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Meer info?
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