Tipska Ytong varčna hiša Vesna

Večna pomlad v
domačem naslanjaču
Jure Kelher, nekdanji državni prvak v
badmintonu, ki zdaj svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše generacije,
je Ljubljančan, ki sta ga delo in ljubezen pripeljala v Celje. Tam si je s svojo
izvoljenko Anjo zgradil hišo. In to ne
kar katerokoli, temveč Ytong varčno
hišo Vesno, v kateri pomladno vzdušje
za mladi par traja skozi vse leto.
Oba se strinjata, da je klimatsko udobje v hiši izjemno prijetno. Zaradi večjih steklenih površin, obrnjenih na
jug, sonce tudi pozimi prijetno ogreje
interier in vanj prinese veselo razpoloženje.
»Predvsem sva si želela manjšo enodružinsko hišo, s katero ne bi imela
preveč stroškov,« pravi Jure. »Ko so mi
priporočili ytong, sem se takoj strinjal,
čeprav materiala nisem poznal. Pa me

je navdušil. Veliko sem delal sam. S
strojem za instalacije sem na primer
v dveh urah izdelal potrebne kanale.«
Anja ob tem dodaja, da sta načrt –
glede na to, da gre za tipsko hišo –
rahlo spremenila. V zgornjem nadstropju sta ločila sanitarije od kopalnice in
garderobni prostor umaknila iz spalnice. »Načrt nama je dopuščal, da sva
tudi v spodnjem delu razširila jedilnico
in tako pridobila več prostora.«
Navdušenje nad svojim novim domom
je Jure prenesel tudi na svoje prijatelje. Dva sta se namreč odločila za
enako hišo.
»Ko slišiva, kakšne težave imajo drugi, ki hiš nimajo iz porobetona, sva
pomirjena, saj veva, da sva se prav
odločila. Tretje leto že bivava v hiši, pa

se v nobenem kotu ni pojavila plesen,
ometi ne pokajo, pozimi in poleti imava
v domu prijetno ozračje,« pripoveduje
Anja.
»Odločila sva se tudi za toplotno črpalko,« dodaja Jure. »Po projektu naj
bi imela na sezono 253 evrov stroškov
brez tople vode, kar dodatno znese še
50 evrov. Hiša je zgrajena z ytong bloki debeline 40 cm, brez dodatne izolacije, streha pa je izolirana s ploščami
iz kamene volne v debelini 43 cm.
Vgrajena so tudi kakovostna okna. Investicija je bila na začetku malo dražja,
ampak sva zdaj nadvse zadovoljna. Za
156 kvadratnih metrov površin znašajo mesečni stroški 69 evrov, pri čemer
ne varčujeva z elektriko, pa tudi v ribniku na vrtu imava ves čas priključeno
čistilno napravo.«

Tudi razigrani enoletni bernski planšar
Lin živi v hišici iz ytonga. Zgradil mu jo
je lastnik sam.
Dnevna soba je postala večja, ko sta
Anja in Jure razširila jedilnico.

