Řešení pro cihelné zdivo

Porotherm EKO+ Profi /
Profi DRYFIX
Rychlé řešení pro
nízkoenergetické domy
bez zateplení

základní cihla
(44 EKO+ Profi)
pro snadné
a rychlé zdění
obvodové stěny

doplňková cihla
poloviční koncová
(44 1/2 K EKO+ Profi)
pro správnou vazbu rohu,
ostění a parapetu stavebních otvorů

doplňková cihla koncová
(44 K EKO+ Profi)
pro správnou vazbu rohu,
ostění a parapetu stavebních otvorů

doplňková cihla
rohová (44 R)
pro správnou
vazbu rohu
obvodové stěny

Rodinný dům z cihel jednoduše a rychle.
Za atraktivní cenu! Nízkoenergetické bydlení bez zateplení.
Nová broušená cihla Porotherm EKO+ Profi / Profi DRYFIX umožňuje rychle, jednoduše a bez zateplení postavit
nízkoenergetický dům. Pracnost zdění je o 50 % nižší oproti klasické výstavbě.
Ve srovnání s běžným cihelným zdivem disponuje zdivo z těchto cihel až o 30 % vyšší hodnotou tepelného odporu.
Porotherm EKO+ Profi
Pro výstavbu z těchto cihel se používá speciální tenkovrstvá
malta. Na cihly se nanáší pomocí nanášecího válce v tloušťce
pouhého 1 mm.
Malta je k dispozici zdarma v odpovídajícím množství při
nákupu cihel.

+ zdicí pěna
nebo tenkovrstvá
malta k cihlám

ZDARMA

Porotherm EKO+ Profi DRYFIX
Cihly se spojují speciální zdicí pěnou DRYFIX. Dózy s pěnou
jsou k dispozici zdarma v odpovídajícím množství při nákupu
cihel. Před vlastním nanášením pěny stačí dózu pouze
protřepat a nasadit aplikační pistoli.
Zdít lze i v zimě, až do -5 °C.

V případě odběru uceleného
kamionu (18 pal.) je doprava
zdarma!

Řešení pro cihelné zdivo

Jednoduché, rychlé a přesné zdění!
Výstavba i v zimě!
Provedení školení ze zdění broušených cihel!
Cihla Porotherm EKO+ Profi / Profi DRYFIX je zabroušena na výšku 249 mm.
Díky tomu umožňuje naprosto přesnou výstavbu s ložnou spárou o tloušťce
pouhého 1 mm. Zájemci si mohou vybrat technologii zdění – na tenkovrstvou
maltu, nebo na zdicí pěnu DRYFIX.
V případě této technologie lze na připravené základové desce zvládnout
hrubou stavbu rodinného domu i do 5 dní.
Při zakládání stavby je k dispozici proškolení zdění specializovanými
techniky za 1.800 Kč včetně DPH v délce do pěti pracovních hodin. Služba
je také dostupná na www.porotherm.cz/zakladani.

Zdivo z masivní cihlové konstrukce bez zateplení splňuje
parametry nízkoenergetického bydlení.

Nízkoenergetický
dům

Dlouhá životnost fasády!
Nízkoenergetické bydlení je trendy a zájem o ně stále stoupá. Takto postavené domy umožňují významně ušetřit při vlastním bydlení. Spolu s tím jsou
i výbornou investicí do budoucna. Nabízejí vysoký komfort při minimálních
nákladech za energie na vytápění, jsou velmi ceněné i na realitním trhu.

BEZ
ZATEPLENÍ

Z Porothermu EKO+ Profi / Profi DRYFIX je postavíte jednoduše a rychle.
Zdivo v podobě masivní cihlové konstrukce poskytuje mnoho výhod.
Stavbu není nutné nákladně zateplovat a fasáda na cihlovém zdivu nabízí
oproti zatepleným stavbám dlouhou životnost.

Porotherm
44 EKO+ Profi

Porotherm
44 EKO+ Profi DRYFIX

Porotherm
Porotherm
40 EKO+ Profi 40 EKO+ Profi DRYFIX

440

440

400

400

Pevnost v tlaku [N/mm ]

8/6

8/6

8/6

8/6

Hmotnost cca [kg/ks]

17,4

17,4

15,8

15,8

Součinitel prostupu tepla U
[W/(m2·K)] při praktické vlhkosti vč. omítek

0,21

0,21

0,23

0,23

Rozměry délka

248 x 440 x 249

248 x 440 x 249

248 x 400 x 249

248 x 400 x 249

640

640

640

640

Charakteristická pevnost v tlaku fk [N/mm ]

2,37 / 1,94

1,60 / 1,30

2,37 / 1,94

1,60 / 1,30

Spotřeba cihel [ks/m2 / ks/m3]

16 / 36,4

16 / 36,4

16 / 40

16 / 40

60

60

60

60

Směrná pracnost zdění [hod/m / hod/m ]

0,98 / 2,23

0,65 / 1,48

0,90 / 2,25

0,61 / 1,52

Spotřeba tenkovrstvé malty [l/m / l/m ]

3,1 / 7

-

2,8 / 7

-

Spotřeba zdicí pěny [na m ]

-

1 dóza / 5 m

-

1 dóza / 5 m2

Tloušťka stěny [mm]
2

x

šířka

x

výška [mm]

Objemová hmotnost prvku [kg/m ]
3

2

Počet kusů na paletě
2

3

2

2

Ceníková cena (uvedena s DPH)

3

2

86,80 [Kč/ks]

91,70 [Kč/ks]

1 388,- [Kč/m ]
2

77,30 [Kč/ks]

1 466,- [Kč/m ]
2

82,10 [Kč/ks]

1 236,- [Kč/m ]
2

1 313,- [Kč/m2]

Slevy z uvedených cen můžete získat ve vybraných stavebninách a případně další informace u příslušného oblastního manažera na www.porotherm.cz/kontakty

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
T: +420 383 826 111; GSM: +420 727 326 111; F: +420 383 826 115; www.wienerberger.cz; www.porotherm.cz; info@wienerberger.cz
zákaznická linka: 844 111 123

Fota výrobků jsou ilustrační a nemusí se vždy shodovat s nabízeným zbožím. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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