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40-letna tradicija proizvodnje 
porobetona v Zasavju

Xella porobeton SI, d.o.o. 
Loke pri Zagorju 64 
1412 Kisovec 
t: 03 56 60 300 
e: info.si@xella.com 
 www.ytong.si

Družba Xella porobeton SI iz Zasavja 
proizvaja in prodaja gradbeni material 
Ytong že od leta 1977. Beli gradbeni ma-
terial porobeton, prej znan pod imenom 
siporex, je eden izmed bolj prepoznav-
nih gradbenih materialov na svetu, ki je 
v uporabi v gradbeništvu že vse od leta 
1923. V idilični zeleni zasavski dolini v 
kraju Kisovec pri Zagorju izkušeni zapo-
sleni z večletnimi izkušnjami in predano-
stjo svojemu delu skrbijo za proizvodnjo 
in prodajo kakovostnih Ytong izdelkov, 
ki omogočajo trajnostno gradnjo varnih 
in varčnih slovenskih domov in drugih 
vrst objektov.

Porobeton Ytong, proizveden iz narav-
nih surovin (apno, pesek, cement, voda), 
je vsestransko uporaben material, saj 
ima vrsto odličnih lastnosti in je zelo 
enostaven za obdelavo.

Glavna značilnost materiala Ytong je 
njegova odlična toplotna izolativnost, 
ki omogoča gradnjo energetsko učin-
kovitih nosilnih zunanjih zidov vseh vrst 
objektov, nenosilnih zidov in predelnih 
sten, vsestransko uporaben pa je tudi pri 
manjših prenovah in obnovah.

Leta 2019 je družba Xella porobeton SI 
prejela okoljsko nagrado za najboljši 
okoljski postopek, saj se z učinkovitim iz-
koriščanjem odvečne procesne toplote, 
reciklažo surovin in drugimi procesnimi 
rešitvami uvršča med tovarne z najučin-
kovitejšo in okolju prijazno proizvodnjo 
gradbenega materiala.

Okoljska deklaracija proizvoda

Ytong gradbeni sistem z okoljsko dekla-
racijo EPD dokazuje, da je gradnja z iz-
delki iz porobetona trajnostna ter okolju 
in zdravju prijazna.
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Ytong hiše prinašajo vrsto prednosti in zagotavljajo dolgoročne prihranke. Gradite lahko po 

svojem ali po našem načrtu. V vsakem primeru pa vam bomo stali s strokovnimi nasveti ob 

strani do konca gradnje vašega doma.  ytonghisa.si

Povsem druga  
zgodba gradnje

Ytong tipska hiša Topla


