Postavte kvalitnú hrubú stavbu z tehál plnených minerálnou
vlnou Porotherm T Profi, alebo Porotherm EKO+ Profi.
Tehly plnené minerálnou vlnou – Porotherm T Profi nemusíte dodatočne zatepľovať.
Tepelná izolácia je už zabudovaná priamo v keramických dutinách tehly. Pri použití plnených
tehál na obvodové steny vašej stavby vám do prvého radu ku každej tehle dáme tú druhú
zdarma.
Vybrať si môžete po kusoch, rozbalné neplatíte.

Dva v jednom: tehla + minerálna vlna = Porotherm T Profi
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dva prírodné materiály v jednom
nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti
netreba dodatočne zatepľovať
výrazná úspora nákladov na vykurovanie
vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy
dokonalá ochrana izolačného materiálu
ekologické riešenie stavby

Použite na prvý rad obvodových stien tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou
a zaplatíte len za prvú tehlu, druhú dostanete zdarma.

Oblasť sokla, teda miesto styku obvodového muriva so základovou doskou, je kritickým
miestom z hľadiska tepelnej ochrany najmä u nepodpivničených domov. Ochladzovanie
týchto miest od základov vedie k tepelným stratám a v mnohých prípadoch dokonca k
vzniku plesní na vnútornom povrchu steny. Založenie obvodového muriva na prvý rad z
tehál Porotherm T Profi je vhodným riešením na odstránenie tohto tepelného mosta
vďaka minerálnej vlne, ktorá je zabudovaná priamo do tehál.

Porotherm EKO+ Profi teraz -40% z Cenníka 2016
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti má tehla Porotherm EKO+ Profi. Spĺňa normové požiadavky
na tepelnú ochranu budov bez dodatočného zateplenia. Výborný pomer medzi parametrami a cenou:
Teraz navyše v akciovej cene:

– 40% z Cenníka 2016.
V akciových cenách môžete do 21.4. 2017 nakúpiť aj ďalšie vybrané výrobky
Porotherm.
Hrubá stavba postavená z tehál Porotherm bude spĺňať všetky podmienky pre zdravé bývanie.
Spoľahnite sa na viac ako 200 rokov skúseností vo výrobe tehál spoločnosti Wienerberger!
Tehlový systém Porotherm nakúpite vo vybraných predajniach stavebnín, ktoré
sú obchodnými partnermi spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.

