
GRAJENA S SISTEMOM YTONG

Nizkoenergijska hiša družine Rode
Neža in Jernej Rode sta ljubitelja narave 
in rekreativnega kolesarjenja. Dinamični 
življenjski slog sta želela prenesti tudi v 
svoj skupni dom. Ko sta ste odločala za 
gradnjo, sta izbrala hišo, ki od njiju ne bo 
zahtevala dodatnega časa za vzdrževa-
nje, družini pa bo ponudila varen, udo-
ben in energijsko učinkovit dom.
»Za gradbeni sistem Ytong sva se odloči-
la na podlagi referenc in izkušenj drugih 
graditeljev,« je povedal Jernej Rode. »Na 

sejmu sva obiskala Xello in se udeležila 
dni odprtih vrat, kjer sva dobila nasvete 
in izkušnje zasebnih investitorjev. Mate-
rial me je prepričal predvsem z odličnimi 
izolativnimi karakteristikami.« 
Hiša družine Rode, ki jo je projektiral biro 
Ingra, gradila pa dva izvajalca, je zgrajena 
s termobloki Ytong debeline 40 cm ter 
dodatno izolirana s toplotnoizolacijskimi 
ploščami Ytong Multipor debeline 14 cm.
»Tesni stavbni ovoj, ki smo ga dosegli z 

bloki Ytong in ploščami Ytong Multipor, 
se je v praksi odlično izkazal. V prostorih 
imamo občutek udobja. Tudi ko so se zu-
nanje temperature spustile krepko pod 
ničlo, smo imeli v hiši toplo. Naša 15-ki-
lovatna peč na zemeljski plin je takrat 
obratovala s komaj 15-odstotno zmo-
gljivostjo. Zdaj ko so dnevi toplejši, peč 
skoraj miruje, saj nam prostore ogreva 
sonce, ki prehaja skozi okna, hiša pa ne 
izgublja toplote skozi stene.« 

O toplotnoizolacijskih ploščah Ytong 
Multipor je Jernej Rode povedal, da so 
najbolj kompatibilne z bloki Ytong. Dodal 
je, da se je zanje odločil tudi zato, ker se 
z leti ne posedejo, to pa je z vidika traj-
nostne gradnje ključnega pomena. »Pa še 
ena dobra lastnost je,« je pojasnil, »zaradi 
ravnih in kompaktnih plošč je fasada hiše 
povsem ravna in gladka.«
Družina Rode se je v hišo vselila nekaj 
dni pred božičem 2011. Trislojna okna 
iz aluminija in lesa so na notranji strani 
v barvi smreke, takšna je tudi kuhinja. 
Videz naravnega lesa je Rodetovim naj-
bliže in v tem slogu bodo postopoma 
opremili svoj dom. Trenutno ima pred 
opremljanjem prednost najmlajša članica 
družine, komaj nekaj tednov stara Nadja. 
Pomembno je, da se je njihova prostorna 
in funkcionalna hiša izkazala za tako, ka-
kršno so pričakovali. Bivanje v njej je zelo 
prijetno. Daje jim občutek varnosti in 

Hiša ima dve etaži in klet, kjer so 
shramba, kurilnica, garderoba, 
športna soba in garaža za športne 
pripomočke. V prvi etaži so 
kuhinja, jedilnica, velika dnevna 
soba s krušno pečjo, kopalnica 
in spalnica, ki jo trenutno 
uporabljajo kot igralnico. Spalnice 
in otroške sobe so v zgornji etaži 
in ponujajo dovolj prostora za vse 
člane družine, brez težav pa bi se 
našel prostor še za kakšnega, so 
povedali Rodetovi.

V interjerju prevladujejo barva 
smreke in naravni odtenki 
keramike. Ta je tako kot talno 
gretje položena po vsej hiši. 

udobja ne glede na vremenske razmere. 
Zelo zadovoljni so, da obstaja gradbeni 
sistem, ki jim je to omogočil. Za to, da 
je v hiši dovolj smeha in dobre volje, pa 
znajo poskrbeti sami.

Jernej in Neža z Nušo (2 leti), 
Lovrom (4 leta) in komaj nekaj 

tednov staro Nadjo.
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