
V �eských Bud�jovicích  31. 8. 2011 
 

 

 
Informace - novinky a zm�ny od zá�í 2011 

Vážení zákazníci, 
  
rád bych Vás informoval o novinkách v oblasti služeb a dalších inovací zdicího systému 
POROTHERM. Reagujeme tím na Vaše pot�eby i na nejnov�jší trendy na evropském 
stavebním trhu.  
 
 
1)  Novinky a zm�ny v sortimentu 
  
a)  Nové cihly pln�né vatou POROTHERM 42,5 T Profi                                            
  
Pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních dom� bez dodate�ného zateplení zavádíme další 
rozm�r cihel pln�ných vatou s ješt� lepšími tepeln�izola�ními vlastnosti. 
  
POROTHERM 42,5 T Profi  99,00 K�/ks + DPH 40 ks/pal. 
(s 3 cm TO vn�jší omítky)    U = 0,16 W/(m2·K) 
 
POROTHERM 42,5 ½ T Profi 57,00 K�/ks + DPH 80 ks/pal. 
             
Všechny cihly POROTHERM T Profi budou dodávány 
v pevnosti 8,0 MPa. 
Ceny t�chto výrobk� jsou zavád�cí a platné do konce roku 2011! 
 
 
b)  Fólie BAUTEX ZIP - POROTHERM  k cihlám POROTHERM  T Profi  
 
Sou�asn� s cihlami pln�nými vatou zavádíme univerzální hydroizola�ní a protiradonové fólie 
BAUTEX ZIP - POROTHERM pro izolaci základových desek nad upraveným terénem, která 
zárove� slouží jako trvalá i do�asná (v pr�b�hu zd�ní) ochrana zdiva proti vod� a vlhkosti. Cena 
fólie je zahrnuta v cen� cihel POROTHERM T Profi.  
 
Použití fólie BAUTEX ZIP - POROTHERM: 
 

� BAUTEX ZIP – POROTHERM – S 700x1,5 (S – spodní) 
Jako hydroizolace pod vn�jší zdivo z cihel 
POROTHERM T Profi. 
 

� BAUTEX ZIP – POROTHERM – H 500x1,0 (H – horní) 
Jako trvalá ochrana zdiva parapet� proti vod� a vlhkosti. 
Používá se rovn�ž pod železobetonovými v�nci nebo jako 
do�asné zakrytí zdiva v pr�b�hu zd�ní. 

 
Fólie BAUTEX ZIP – POROTHERM jsou k dispozici zdarma pro stavby rodinných dom� 
s objednaným množstvím min. 36ti palet cihel POROTHERM T Profi v jedné objednávce 
a s uvedením kódu ,,BAUTEX´´.  
 
 



Na stavbu jednoho rodinného domu po spln�ní výše uvedené podmínky dodáme zdarma:  
 
� 40 bm BAUTEX ZIP – POROTHERM – S 700x1,5 - tj. 4 role pro založení zdiva 

        (10 bm/role v ší�i 700 mm) 
� 15 bm BAUTEX ZIP – POROTHERM – H 500x1,0  - tj. 1 role pro ochranu parapet� 

        (15 bm/role v ší�i 500 mm)   
 

Dodávky folií BAUTEX ZIP jsou platné pro dodávky objednané po 15. 9. 2011 a dodávají se 
na stavbu s kamionem cihel nebo samostatn�. 
Více informací získáte na www.porotherm.cz/BAUTEX. 
 
 
 
c)  Malta POROTHERM Profi pro univerzální použití  
 
Nová malta je ur�ena pro broušené cihly POROTHERM Profi jak pro nanášení válcem, tak i pro 
celoplošné nanášení maltovacím vozíkem. Cena malty je stejná jako u p�vodní tenkovrstvé 
malty POROTHERM Profi DBM pro cihly �ady Profi a od 1. 9. 
2011 ji pln� nahrazuje. 
 
Upozor�ujeme, že v p�ípad� celoplošného nanášení malty je 
t�eba po�ítat se zvýšenou spot�ebou malty, proto je nutné 
p�iobjednat 1 pytel ke každým dv�ma paletám cihel Profi navíc!  
 
Cena pytle malty 232,- K�/pytel + DPH 48 pytl�/pal.  
 
 
 
d)  POROTHERM 50 Hi 
 
Do sortimentní �ady cihel pro pasivní a nízkoenergetické domy dopl�ujeme cihly:  
 
POROTHERM 50 Hi      69,70 K�/ks + DPH 
POROTHERM 50 Hi Profi     78,90 K�/ks + DPH 
POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX   82,90 K�/ks + DPH 
 
Tyto výrobky nahrazují v nabídce �adu POROTHERM 50 EKO+. 
 
 
 
e)  Zeštíhlení �ady POROTHERM P+D  
 
Pro zjednodušení sortimentu a snížení logistických náklad� jsme se rozhodli zeštíhlit 
sortimentní �adu POROTHERM P+D. Dopl�ky R, K a N k této �ad� budou již jen do vyprodání 
zásob. 
 
 
 
f)  POROTHERM 25 AKU MK 
 
Cihla pro akustické st�ny POROTHERM 25 AKU MK bude pln� 
nahrazena novým výrobkem POROTHERM 25 AKU SYM reagujícím 
na zp�ísn�ní normy.  
 
 POROTHERM 25 AKU SYM 



2)  Nové služby v logistice  
 
a)  Služba ,,expres do 24 hod.“ 
 
Platí p�i objednání expres dopravy do 13.00 hod., 
dodání následující pracovní den. Dodací lh�ta se 
po�ítá od zaslání registrace objednávky. 
 
do 150 km  ………    2.000,- K�/kamion + DPH  
nad 150 km  ………  3.000,- K�/kamion + DPH 
             
Vzdálenost v km je vzdušnou �arou od expedujícího 
závodu do místa vykládky.  
 
 
b)  Služba ,,just in time nad 24 hod.“ (doru�ení dodávky na ur�itý den a hodinu!) 
 
do 150 km ………..  p�íplatek 1.000,-K�/kamion + DPH   
nad 150km ………   p�íplatek 2.000,-K�/kamion + DPH  
 
Vzdálenost v km je vzdušnou �arou od expedujícího závodu do místa vykládky. 
 
 
c)  Služba  ,,neúplný kamion“ 
 
Podmínkou pro zajišt�ní této služby je minimální množství 10 palet cihel/kamion nebo minimální 
hmotnost nákladu 10 tun/kamion (v p�ípad� mixu výrobk� cihly, p�eklady, nosníky, malty 
a omítky), týká pouze dopravy zajiš�ované spole�ností Wienerberger a jen dodávek na místo 
stavby. Nevztahuje se na dodávky pro sklady stavebnin. 
P�íplatek za službu je jednotný ve výši 2.000, - K�/kamion + DPH. 
 
 
d)  Svoz palet zdarma (pro smluvní sklady stavebnin) 
 
Služba je zdarma jako naše pomoc s vracením palet pro snížení 
náklad� s tím spojených za podmínek:  
 

� objednání uceleného kamionu výrobk� nebo zboží na 
sklad stavebnin, ze kterého je svoz palet požadován; 

� minimální množství palet k odvozu - 250 ks v odpovídající 
kvalit� (siln� poškozené a neúplné palety nebudou 
v p�ijímacím závod� p�evzaty); 

� palety musí být složeny špalky dol� a lícovat v „komínku“; 
� vykládka a nakládka kamiónu nesmí p�esáhnout 90 minut; 
� na objednávce musí být uvedeno ozna�ení „Svoz palet“, 

typ a množství palet, kterých se svoz týká; 
� �idi�i zajiš�ujícímu svoz je t�eba p�edat 2 výtisky dodacího listu nebo výdejky, na kterých 

je uveden typ palet, množství a minimáln� jedno �íslo dodacího listu WCP, se kterým 
byly palety dodány. 

 
D�ležité 
V p�ípad� naložení množství menšího než 250 ks, minimáln� však 150 ks p�i svozu palet, bude 
ú�tován poplatek 1.000,- K� bez DPH. 
 
 



e)  Kusové dodávky   
                                                                                            
Vzhledem k poptávce po kusových dodávkách cihel na menší stavby zavádíme expedici 
kusových dodávek i pro dopl�ky ½  za p�íplatek ve výši 20 %.  
             
Keramické p�eklady dodávané kusov� na sklady stavebnin budou také s platností od 1. 9. 
2011 realizovány s p�íplatkem ve výši 20 %. 
 
             
f)  Sortimentní mix na kamionu z jiného závodu 
P�i expedici a dodání více než �ty� palet výrobk� vyrobených v jiném závod�, než je závod 
expedi�ní, bude ú�tována p�irážka ve výši 10 %, �ty�i a mén� palet z jiného závodu jsou bez 
p�irážky. 
 
 
 
3)  Prodej typových projekt� rodinných dom� z POROTHERMu  
 
Nov� p�inášíme více než 700 typových projekt� rodinných dom� ze systému POROTHERM 
v�etn� provád�cí dokumentace Sta�í si vybrat z nabídky a odeslat vypln�ný objednávkový 
formulá� na www.porotherm.cz/PROJEKTY. Po zaplacení jednotné zálohy 9.900,- K� Vám 
doru�íme kompletní projektovou dokumentaci vybraného domu. 
 
Jako bonus, p�i realizaci stavby z POROTHERMu, 
získáte energetický pr�kaz pro stavební povolení 
v hodnot� 7.000,- K� nebo pomoc se založením stavby 
z cihel Profi v hodnot� 9.800,- K� zdarma.  
 
V p�ípad�, že využijete program POROTHERM D	M 
Wienerberger, vrátíme Vám uhrazenou cenu projektu 
rodinného domu po kolaudaci.    
  
Prodej typových projekt� za�íná již od 15. 9. 2011. 
 
Více informací získáte na www.porotherm.cz/PROJEKTY. 
 
 
 
4)  Statika dom� z POROTHERMu 
 
Pro stavebníky a projektanty jsme p�ipravili novou, vysoce odbornou službu - pomoc se statikou 
cihlové stavby. 

 
Kladecí plán stropu POROTHERM zpracujeme zdarma dle dodaných 
podklad�.    
 
Ceník služeb v oblasti statiky zahrnuje podrobnou statickou dokumentaci a 
výkaz spot�eby materiálu pro v�nec, pr�vlaky, pilí�e, rohová okna, konzoly, 
schodišt�, v�etn� razítka autorizovaného statika.  
 
 

Konkrétní ceny služeb statiky jsou uvedeny v ceníku od 1. 9. 2011. 
Pro více informací ke služb� statika nás, prosím, kontaktujte na info@wienerberger.com. 
 
 



5)  Kalkulace spot�eby a ceny – inovace softwaru   
 
P�ipravili jsme pro Vás aktualizovaný program umož�ující snadnou a rychlou kalkulaci ceny 
kompletní dodávky, modelovou kalkulaci ceny zm�n sortimentu a slev v�etn� cen dopravy. 
 
Nový kalkula�ní program Vám bezplatn� zašleme v�etn� návodu nebo si ho m�žete stáhnout 
na www.porotherm.cz/KALKULACE. 
 
 
 
Novinky a zm�ny v sortimentu, které jsme 
pro Vás v druhé polovin� roku 2011 p�ipravili, 
jsou rozsáhlé. Rádi Vám vše vysv�tlíme 
a prakticky p�edvedeme na mezinárodním 
stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze ve 
dnech 21. 9. - 25. 9. 

 
P�ij
te, srde�n� Vás zveme na naší expozici 
v pavilonu 1A, stánku �. 14.  
 
 
 
 
 
D�kujeme a t�šíme se na další spolupráci! 
 
 
P�eji krásný den. 
 
 
 
 
 
         
           Ing. Roman Busta 
                  �editel prodeje a marketingu 


