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Stavte bez starostí!
e4dum.cz

V programu Wienerberger e4 dům 

víme, co potřebuje pořádný dům. 

Držíme se osvědčených řešení

a garantujeme stavební materiál

i slevy u partnerů. S fi rmou nebo

bez ní, hlavně pořádně!

Výhody programu e4:

  online konfigurátor e4 domu,

  garance dodržení dohodnuté ceny domu,

  pomoc s vyřízením dotace na výstavbu e4 domu,

  ověřené stavební fi rmy,

  konstrukční a funkční řešení domu,

  certifi kovaný projektant,

  slevy na stavební materiál.

Pořádný dům
bez starostí



Kompletní systém 
pro váš dům 

od jednoho výrobce

Společnost Wienerberger potvrzuje roli lídra na trhu a nabízí ucelený 

sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály vynikají řadou 

výjimečných vlastností. Bydlení v nich je zdravé a komfortní. Pro vaši 

stavbu si z portfolia společnosti Wienerberger vyberete zdicí systém 

Porotherm, pálené střešní tašky Tondach, lícové cihly a obkladové 

pásky Terca a dlažbu Penter a Semmelrock. 

wienerberger.cz
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Komplexní 
cihelný systém 
Porotherm

AKU
Porotherm AKU
Broušené a nebroušené
cihly s vynikajícími
akustickými vlastnostmi.

Comfort
Porotherm EKO+ Profi
Broušené cihly s vylepšenými  
tepelněizolačními vlastnostmi.

Energy+
Porotherm T Profi 
Porotherm TB Profi 
Porotherm TBS/TS Profi
Broušené cihly plněné 
minerální vatou.

Porotherm Profi 
Porotherm P+D
Ověřené broušené  
a nebroušené cihly.

Classic

Porotherm KP
KP Vario UNI
Stropní trámy POT
Stropní vložky MIAKO
Komplexní systém pro 
vodorovné konstrukce.

Complete

Special
Zdicí pěny
Malty
Pracovní pomůcky
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Náš cihlový systém Porotherm neustále zdokonalujeme. Proto i v roce 2023 přicházíme s řadou inovativních řešení.  
Aktuální přehled produktových novinek najdete níže.

Novinky v sortimentu Porotherm

Produktové novinky

Univerzální zakládací tepelněizolační malta

Porotherm Profi Thermo-UNI
Broušená cihla plněná minerální vatou pro rychlou pokládku věnce

Porotherm 20 T Profi* / Profi Dryfix*

• Plně nahrazuje aktuálně vyřazenou maltu Porotherm Profi AM.

• Nabídne výborné tepelněizolační parametry, vysokou pevnost  
v tlaku a vysokou vydatnost.

• Je určena pro založení první řady zdiva, uložení překladů  
a pro další výzvy na stavbě.

• Díky integrovanému zateplení do cihly umožňuje pokládku věnce 
jen v jednom kroku. 

• Pro tloušťku stěny pouhých 20 cm.

• Najdete v produktové skupině Energy+ mezi vatovými cihlami.

pokládka věnce 
v jednom 

kroku
malta pro 
univerzální 
použití

Další novinky v sortimentu Porotherm 

Řadu EKO+ jsme doplnili o novinku Porotherm 44 EKO+ Profi / Profi Dryfix R. Jde o doplňkový produkt využívaný jako rohový blok 
u zdiva z cihel Porotherm 44 EKO+ Profi / Profi Dryfix. Plně nahrazuje vyřazený produkt Porotherm 44 Profi / Profi Dryfix R. 

Zdicí pěna Porotherm Dryfix a Dryfix.extra se dočkala vylepšeného balení. S novou 810ml dózou vyzdíte až o 20 % více zdiva! 
Nové balení tedy nabízí více pěny v dóze a zároveň méně odpadu na stavbě. V původním balení bude zdicí pěna nabízena už jen do 
vyprodání zásob.

Nové produktové tabulky v tomto ceníku

V ceníku pro rok 2023 jsme nově sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivy. V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty 
broušené cihly na maltu pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi Dryfix“. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými 
technickými parametry.

Produkty do vyprodání zásob, resp. vyřazené ze sortimentu a jejich náhrady 
Z naší nabídky vyřazujeme cihly níže, které mohou být nahrazeny uvedenými alternativami:

Porotherm 8 Profi / Profi Dryfix P10 ⏵ Porotherm 8 Profi / Profi Dryfix P12

Porotherm 11,5 P+D P8 ⏵ Porotherm 11,5 P+D P10

Porotherm 14 P+D ⏵ Porotherm 14 Profi / Profi Dryfix

Porotherm 38 P+D ⏵ Porotherm 38 Profi / Profi Dryfix

Upravený název kompletu překladu se schránkou na rolety a žaluzie  
Části roletového překladu KP Vario UNI mění své názvy:

Porotherm KP Vario UNI komplet
označuje kompletní roletový překlad  
skládající se z keramobetonového  
nosného dílu a univerzální schránky.

Porotherm KP Vario UNI schránka
označuje pouze část roletového překladu,  
a to univerzální schránku.

Porotherm KP Vario UNI překlad
označuje pouze část roletového  
překladu, a to keramobetonový  
nosný díl.

* U produktu Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix upozorňujeme na změnu balení, tj. počet cihel na paletě; nyní prodáváme v balení 60 ks cihel na paletě.  
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Nejmodernější cihelné bloky Porotherm T Profi, Porotherm TB Profi 
a Porotherm TBS/TS Profi vznikly symbiózou keramického stavebního 
materiálu a osvědčené minerální izolační vaty. Mají jedinečné tepelněizolační 
vlastnosti a vyhovují i přísným kritériím pasivních domů a domů s téměř nulovou 
spotřebou energie i bez dalších vrstev dodatečného zateplení.

Energy+

Porotherm T Profi / T Profi  Dryfix
broušené cihly plněné minerální vatou na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

642201 50 T Profi
24,8 × 50 × 24,9 P8 20,9

0,12
16 32 48 1055 293,40 4 695,- 9 389,-

647201 50 T Profi Dryfix 0,12

642205 50 T Profi ½
12,3 × 50 × 24,9 P8 10,8 - - - 96 1070 183,50 - -

647205 50 T Profi Dryfix ½

e4
642221 44 T Profi

24,8 × 44 × 24,9 P8 18,4
0,14

16 36,4 72 1380 264,10 4 226,- 9 604,-
647221 44 T Profi Dryfix 0,14

642215 44 TB Profi ½
12,3 × 44 × 24,9 P10 10,6 - - - 144 1560 171,00 - -

647215 44 TB Profi Dryfix ½

e4
642241 38 T Profi

24,8 × 38 × 24,9 P8 15,7
0,16

16 42,1 72 1160 228,70 3 660,- 9 630,-
647241 38 T Profi Dryfix 0,16

642235 38 TB Profi ½
12,3 × 38 × 24,9 P10 9,4 - - - 144 1385 147,40 - -

647235 38 TB Profi Dryfix ½

642261 30 T Profi
24,8 × 30 × 24,9 P8 12,2

0,20
16 53,3 96 1205 183,40 2 935,- 9 782,-

647261 30 T Profi Dryfix 0,19

642265 30 T Profi ½
12,3 × 30 × 24,9 P8 6,1 - - - 192 1205 114,50 - -

647265 30 T Profi Dryfix ½

e4
642297 20 T Profi

49,8 × 20 × 24,9 P8 19,2
0,37

8 40 60 1185 239,20 1 914,- 9 568,-
647297 20 T Profi Dryfix 0,37
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Porotherm TB Profi  / TB Profi  Dryfix
broušené cihly plněné minerální vatou s vyšší únosností na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi  
/ lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra 

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg W/(m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

642211 44 TB Profi
24,8 × 44 × 24,9 P10 20,9

0,17
16 36,4 72 1535 273,80 4 381,- 9 957,-

647211 44 TB Profi Dryfix 0,17

642215 44 TB Profi ½
12,3 × 44 × 24,9 P10 10,6

-
- - 144 1360 171,00 - -

647215 44 TB Profi Dryfix ½ -

642231 38 TB Profi
24,8 × 38 × 24,9 P10 18,1

0,19
16 42,1 72 1335 235,80 3 773,- 9 929,-

647231 38 TB Profi Dryfix 0,19

642235 38 TB Profi ½ 
12,3 × 38 × 24,9 P10 9,4

-
- - 144 1385 147,40 - -

647235 38 TB Profi Dryfix ½

Porotherm TBS/TS Profi
soklové broušené cihly pro založení zdiva na zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 2) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez zakládací malty bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg W/(m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

642293 44 TBS Profi 24,8 × 44 × 24,9 P10 20,9 0,18 16 36,4 72 1535 340,50 5 448,- 12 382,-

e4 642285 38 TBS Profi 24,8 × 38 × 24,9 P10 18,1 0,20 16 42,1 72 1335 294,80 4 717,- 12 413,-

e4 642281 30 TS Profi 24,8 × 30 × 24,9 P8 12,2 0,21 16 53,3 96 1205 229,20 3 668,- 12 224,-

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi nebo lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra.

Cena soklové cihly nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI. Množství zakládací malty bude 
kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

1) Součinitel prostupu tepla U[W(/m²·K)] zdiva včetně tepelněizolační omítky.
2)  Součinitel prostupu tepla U[W(/m²·K)] zdiva z cihel Porotherm TBS/TS Profi pouze s vnitřní sádrovou 

omítkou tloušťky 10 mm.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

VYSVĚTLIVKY

Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivy. V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty broušené cihly na maltu 
pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi Dryfix“. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domue4

NovinkaNN

Do vyprodání zásobX

Poloviční cihla | Poloviční cihla je dodávána jako dvojblok ½ + ½½

i



10 | 

Cihelné bloky Porotherm EKO+ s vylepšenými tepelněizolačními 
vlastnostmi oproti broušeným cihlám Porotherm Profi zajistí příjemné 
a zdravé vnitřní klima domu a naprosto čisté, technologicky správné 
řešení jednovrstvého obvodového zdiva rodinných domů bez nutnosti 
dodatečného zateplení.

Comfort

Řešení pro cihelné zdivo

Porotherm EKO+ Profi  / EKO+ Profi Dryfix
broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg W/(m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

644603 50 EKO+ Profi
24,8 × 50 × 24,9 P8 21,0

0,16
16 32 40 870 225,90 3 615,- 7 229,-

646603 50 EKO+ Profi Dryfix 0,15

644607 50 EKO+ Profi ½ K
12,5 × 50 × 24,9 P8 10,9

-
- - 80 905 165,20 - -

646607 50 EKO+ Profi Dryfix ½ K -

644611 50 EKO+ Profi K 
25 × 50 × 24,9 P8 21,3

-
- - 40 885 330,20 - -

646611 50 EKO+ Profi Dryfix K -

644619 50 EKO+ Profi R
12,5 × 50 × 24,9 P8 12,6

-
- - 80 1050 308,40 - -

646619 50 EKO+ Profi Dryfix R -

e4
644623 44 EKO+ Profi

24,8 × 44 × 24,9 P8 18,5
0,19

16 36,4 60 1140 199,00 3 184,- 7 237,-
646623 44 EKO+ Profi Dryfix 0,18

e4
644627 44 EKO+ Profi ½ K 

12,5 × 44 × 24,9 P8 8,3
-

- - 120 1030 145,60 - -
646627 44 EKO+ Profi Dryfix ½ K -

e4
644631 44 EKO+ Profi K 

25 × 44 × 24,9 P8 17,1
-

- - 60 1060 291,10 - -
646631 44 EKO+ Profi Dryfix K -

e4
644639 44 EKO+ Profi R

18,7 × 44 × 24,9 P8 15,4
-

- - 72 1140 210,90 - -
646639 44 EKO+ Profi Dryfix R -

644663 38 EKO+ Profi
24,8 × 38 × 24,9 P8 16,0

0,21
16 42,1 60 990 177,70 2 844,- 7 483,-

646663 38 EKO+ Profi Dryfix 0,21

644667 38 EKO+ Profi ½ K
12,5 × 38 × 24,9 P8 7,2

-
- - 120 895 133,30 - -

646667 38 EKO+ Profi Dryfix ½ K -

644671 38 EKO+ Profi K
25 × 38 × 24,9 P8 15,4

-
- - 60 955 266,60 - -

646671 38 EKO+ Profi Dryfix K -

644689 25 EKO+ Profi
24,8 × 25 × 24,9 P10 10,5

0,37
16 64 80 870 112,70 1 804,- 7 213,-

646689 25 EKO+ Profi Dryfix 0,37

N

e4
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Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení 

malty pomocí nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix 

(při dodržení technologie nanášení pěny pomocí aplikační pistole).

V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou 

malty, proto je nutné přiobjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm 

Profi. Ke každým dvěma paletám se standardně dodává jeden pytel této malty. 

Množství zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI musí být pro danou stavbu kalkulováno 

individuálně dle projektové dokumentace. 

1)  Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)] zdiva Porotherm EKO+ Profi vyzděného na zdicí pěnu 

Porotherm Dryfix nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domue4

NovinkaNN

Do vyprodání zásobX

Poloviční koncová cihla½ K

Koncová cihlaK

Rohová cihlaR

Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivy. V jedné 
tabulce tak nyní najdete obě varianty broušené cihly na maltu 
pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi Dryfix“. 
Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

i
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Cihelné bloky Porotherm Profi, Porotherm S Profi a Porotherm P+D 
nabízí prověřenou řadu produktů pro obvodové zdivo, nosné zdivo, příčky 
i soklové zdivo. Segment Classic zahrnuje tradiční a ekonomicky výhodné 
řešení pro váš domov.

Classic

Porotherm Profi / Profi Dryfix
broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg W/(m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

643163 38 Profi
24,8 × 38 × 24,9 P10 18,3

0,27
16 42,1 60 1130 130,90 2 095,- 5 512,-

646163 38 Profi Dryfix 0,27

643165 38 Profi
24,8 × 38 × 24,9 P15 18,3

0,27
16 42,1 60 1130 138,40 2 215,- 5 828,-

646165 38 Profi Dryfix 0,27

643083 30 Profi
24,7 × 30 × 24,9 P10 14,7

0,50
16 53,3 80 1220 109,10 1 746,- 5 819,-

646083 30 Profi Dryfix 0,50

643085 30 Profi
24,7 × 30 × 24,9 P15 14,7

0,50
16 53,3 80 1220 115,80 1 853,- 6 176,-

646085 30 Profi Dryfix 0,50

643091 30 Profi ½
12,5 × 30 × 24,9 P15 8,4

-
- - 160 1375 81,10 - -

646091 30 Profi Dryfix ½ -

643099 30 Profi R
17,5 × 30 × 24,9 P15 11,1

-
- - 96 1100 151,30 - -

646099 30 Profi Dryfix R -

e4
643103 24 Profi

37,2 × 24 × 24,9 P10 17,8
0,85

10,7 44,4 60 1100 137,60 1 473,- 6 135,-
646103 24 Profi Dryfix 0,85

e4
643105 24 Profi

37,2 × 24 × 24,9 P15 17,8
0,85

10,7 44,4 60 1100 145,80 1 561,- 6 501,-
646105 24 Profi Dryfix 0,85

643123 17,5 Profi
37,2 × 17,5 × 24,9 P10 13,8

1,05
10,7 61 84 1190 107,10 1 146,- 6 549,-

646123 17,5 Profi Dryfix 1,05

643193 14 Profi
49,7 × 14 × 24,9 P10 14,7

1,20
8 57,1 80 1210 112,60 901,- 6 435,-

646193 14 Profi Dryfix 1,20

643135 11,5 Profi
49,7 × 11,5 × 24,9 P10 12,1

1,30
8 - 100 1240 97,80 783,- 6 804,-

646135 11,5 Profi Dryfix 1,30

6466205427 8 Profi
49,7 × 8 × 24,9 P12 9,4

1,60
8 - 120 1235 105,90 848,- 10 590,-

6464056427 8 Profi Dryfix 1,60
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Porotherm P+D
osvědčené klasické cihly 

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 2) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg W/(m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

X 641963 38 P+D 24,8 × 38 × 23,8 P10 18,4 0,33 16 42,1 60 1135 117,90 1 887,- 4 965,-

641163 30 P+D 24,7 × 30 × 23,8 P10 15,4 0,60 16 53,3 80 1265 93,40 1 495,- 4 982,-

641161 30 P+D 24,7 × 30 × 23,8 P15 15,4 0,60 16 53,3 80 1265 96,90 1 551,- 5 168,-

641173 24 P+D 37,2 × 24 × 23,8 P10 19,1 1,05 10,7 44,4 60 1180 117,00 1 252,- 5 217,-

641171 24 P+D 37,2 × 24 × 23,8 P15 19,1 1,05 10,7 44,4 60 1180 122,50 1 311,- 5 462,-

X 641501 14 P+D 49,7 × 14 × 23,8 P10 14,4 1,25 8 57,2 80 1185 94,60 757,- 5 406,-

641033 11,5 P+D 49,7 × 11,5 × 23,8 P10 11,8 1,55 8 - 100 1210 90,80 727,- 6 317,-

Porotherm S Profi
soklové broušené cihly pro založení zdiva na zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 3) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez zakládací malty bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg W/(m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

643255 30 S Profi 24,7 × 30 × 24,9 P15 14,8 0,50 16 53,3 80 1215 140,50 2 248,- 7 494,-

643257 24 S Profi 37,2 × 24 × 24,9 P15 18,3 0,85 10,7 44,4 60 1130 176,70 1 891,- 7 878,-

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení 

malty pomocí nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu 

Porotherm Dryfix (při dodržení technologie nanášení pěny pomocí aplikační pistole).

V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou 

malty, proto je nutné přiobjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm 

Profi. Ke každým dvěma paletám se standardně dodává jeden pytel této malty. 

Cena soklové cihly nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI. Množství zakládací 

malty Porotherm Profi Thermo-UNI musí být pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové 

dokumentace. 

Cena cihel P+D nezahrnuje tepelněizolační ani obyčejnou maltu pro zdění. 

1)  Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm Profi vyzděného na zdicí pěnu  

Porotherm Dryfix nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.

2)  Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)]  zdiva vyzděného na tepelněizolační maltu s tepelně- 

izolační omítkou (pro tloušťku 38) a obyčejnou maltu s vápenocementovou omítkou (ostatní 

tloušťky), s plně promaltovanou ložnou spárou.

3)  Součinitel prostupu tepla U[W(/m²·K)] zdiva z cihel Porotherm S Profi pouze s vnitřní sádrovou 

omítkou tloušťky 10 mm.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domue4

NovinkaNN

Do vyprodání zásobX

Poloviční cihla½

Poloviční koncová cihla½ K

Rohová cihlaR

Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivy. V jedné tabulce tak nyní  
najdete obě varianty broušené cihly na maltu pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí pěnu 
Dryfix ⏵„Profi Dryfix“. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

i
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Řešení pro cihelné zdivo

AKU
Cihelné bloky Porotherm AKU Profi, Porotherm AKU Profi Dryfix  
a Porotherm AKU byly speciálně vyvinuty za účelem zvýšení akustické-
ho komfortu, a to i v rámci jednotlivých místností bytové jednotky. Ticho, 
klid na práci i nerušený spánek totiž patří k základním atributům zdravého 
domova.

Porotherm AKU Profi / AKU Profi Dryfix
akustické cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

vzduchová 
laboratorní 

neprůzvučnost 
Rw (C;Ctr) 1)

hmotnost 
cca

U 2) 
spo-
třeba 
cihel

balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa dB kg W/(m2·K) ks/m2 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

641945 30 AKU Z Profi
24,7 × 30 × 24,9 P15

55 (-2; -6)
18,5

0,80
16 80 1510 178,20 2 852,- 9 504,-

647945 30 AKU Z Profi Dryfix 54 (-1; -5) 0,80

641947 30 AKU Z Profi
24,7 × 30 × 24,9 P20

55 (-2; -6)
18,5

0,80
16 80 1510 178,20 2 852,- 9 504,-

647947 30 AKU Z Profi Dryfix 54 (-1; -5) 0,80

641949 25 AKU Z Profi
33 × 25 × 24,9 P15

54 (-1; -5)
21,0

0,90
12 60 1290 214,60 2 576,- 10 301,-

647949 25 AKU Z Profi Dryfix 53 (-1; -6) 0,90

641951 25 AKU Z Profi
33 × 25 × 24,9 P20

54 (-1; -5)
21,0

0,90
12 60 1290 214,60 2 576,- 10 301,-

647951 25 AKU Z Profi Dryfix 53 (-1; -6) 0,90

e4
641955 19 AKU Profi

37,2 × 19 × 24,9 P15
51 (-2; -5)

17,6
1,05

10,7 72 1270 152,60 1 633,- 8 594,-
647955 19 AKU Profi Dryfix 50 (-2; -5) 1,05

e4
641957 11,5 AKU Profi

49,7 × 11,5 × 24,9 P15
46 (-1; -4)

14,9
1,40

8 96 1460 129,10 1 033,- 8 981,-
647957 11,5 AKU Profi Dryfix 44 (-1; -4) 1,40

Cena cihel nezahrnuje cementovou maltu pro zdění. 

1)  Hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdivu vápenocementovou omítkou tl. 15 mm; 

C, Ctr – faktory přizpůsobení spektru (viz ČSN 73 0532:2020, čl. 7).

2)  Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] je uveden pro zdivo při praktické vlhkosti vč. doporučených 

omítek. Technické listy obsahují hodnoty v suchém stavu i při praktické vlhkosti s omítkami i bez omítek.

3) Cena cihel AKU nezahrnuje cementovou maltu pro zdění

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domue4

NovinkaNN

Do vyprodání zásobX

Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivy. V jedné 
tabulce tak nyní najdete obě varianty broušené cihly na maltu 
pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi Dryfix“. 
Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

i
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Porotherm AKU
akustické cihly na cementovou maltu

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

vzduchová 
laboratorní 

neprůzvučnost 
Rw (C;Ctr) 1)

hmotnost 
cca

U 2) 
spo-
třeba 
cihel

balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa dB kg W/(m2·K) ks/m2 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

641363 30 AKU SYM 24,7 × 30 × 23,8 P15 58 (-2; -7) 16,6 0,85 16 80 1360 168,00 2 688,- 8 960,-

641365 30 AKU SYM 24,7 × 30 × 23,8 P20 58 (-2; -7) 16,6 0,85 16 80 1360 168,20 2 692,- 8 971,-

641375 30 AKU Z 24,7 × 30 × 23,8 P15 57 (-2; -7) 18,0 0,84 16 80 1470 168,20 2 692,- 8 971,-

641377 30 AKU Z 24,7 × 30 × 23,8 P20 57 (-2; -7) 18,0 0,84 16 80 1470 168,70 2 700,- 8 998,-

641359 25 AKU SYM 37,2 × 25 × 23,8 P15 57 (-2; -6) 22,6 0,95 10,7 60 1386 207,00 2 215,- 8 860,-

641361 25 AKU SYM 37,2 × 25 × 23,8 P20 57 (-2; -6) 22,6 0,95 10,7 60 1386 208,00 2 226,- 8 903,-

641371 25 AKU Z 33 × 25 × 23,8 P15 56 (-2; -7) 20,6 0,95 12 60 1270 205,50 2 466,- 9 864,-

641373 25 AKU Z 33 × 25 × 23,8 P20 56 (-2; -7) 20,6 0,95 12 60 1270 209,00 2 508,- 10 032,-

641345 19 AKU 37,2 × 19 × 23,8 P15 53 (-2; -6) 17,5 1,10 10,7 72 1300 135,50 1 450,- 7 631,-

641211 11,5 AKU 49,7 × 11,5 × 23,8 P15 47 (-2; -5) 15,4 1,55 8 80 1265 99,20 794,- 7 215,-
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Pod řadou s názvem Complete naleznete celou škálu produktů pro vodorovné konstrukce: 
překlady Porotherm KP, KP XL, KP Vario UNI, stropní trámy POT, stropní vložky 
MIAKO PTH a MIAKO BNK. Všechny prvky nabízejí ověřené kvalitní řešení pro horizontální 
konstrukce, kompatibilní se zdicím systémem Porotherm.

Complete

Řešení pro cihelné zdivo

Porotherm KP Vario UNI

Postup pro objednání překladových prvků Porotherm pro použití rolet nebo žaluzií je uveden v následujícícm schématu:

Pro tloušťku stěny 380, 440 a 500 mm

Světlost otvoru
od–do [mm]

Porotherm KP Vario UNI KOMPLET 
(1 ks nosného překladu  

+ 1 ks schránky)

Porotherm KP 7
(nad schránkou místo věncovek)

do 750 100 125

760–1000 125 150

1010–1250 150 175

1260–1500 175 200

1510–1600 200 225

1610–1850 225 250

1860–2000 250 275

2010–2250 275 300

2260–2500 300 325

2510–2750 325 350

2760–3000 350 350

Světlost otvoru 1500 mm
1x Porotherm KP Vario UNI 

KOMPLET 175
1x Porotherm

KP 7 200

Upozornění:  Překlad Porotherm KP 7 200 je umístěn nad schránkou KP Vario UNI (místo věncovek, v úrovni stropní konstrukce). Délka překladu Porotherm KP 7 nad schránkou je o jeden modul větší  
z důvodu jeho správného uložení až na zdivo vedle schránky. Toto pravidlo neplatí pouze pro překlady Porotherm KP Vario UNI 350.

Příklad objednání překladu Porotherm KP Vario UNI KOMPLET a překladu KP 7 pro otvor o světlosti 
1500 mm, který je ve stěně tloušťky 380, 440 a 500 mm:

délka 2) kód výrobku

Porotherm KP Vario UNI 1)  KOMPLET  
keramobetonový díl + univerzální 

schránka Vario UNI kód výrobku

Porotherm KP Vario UNI 
SCHRÁNKA 

samostatná univerzální schránka Vario UNI
kód výrobku

Porotherm KP Vario UNI  
PŘEKLAD 

samostatný keramobetonový díl Vario UNI

cena balení cena cena

cm
Kč/ks 

bez DPH
ks/bal.

Kč/ks 
bez DPH

Kč/ks 
bez DPH

100 3) 64168510 6 010,- 4 64008810 5 164,- 64168810 2 007,-

125 64168512 8 271,- 4 64008812 7 341,- 64168812 2 616,-

150 64168515 9 975,- 4 64008815 8 732,- 64168815 3 236,-

175 64168517 11 821,- 4 64008817 10 297,- 64168817 3 873,-

200 64168520 13 133,- 8 64008820 11 688,- 64168820 4 441,-

225 64168522 14 839,- 8 64008822 13 165,- 64168822 5 038,-

250 64168525 16 144,- 8 64008825 14 144,- 64168825 5 593,-

275 64168527 17 903,- 8 64008827 15 622,- 64168827 6 241,-

300 64168530 19 536,- 8 64008830 18 516,- 64168830 6 853,-

325 64168532 20 510,- 8 64008832 18 921,- 64168832 7 489,-

350 64168535 21 479,- 8 64008835 19 326,- 64168835 9 236,-

e4
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Porotherm KP XL
Porotherm KP XL 1) 30 × 50, 38 × 50 cm (š × v po zmonolitnění)

kód výrobku délka
světlé 

 rozpětí otvoru
šířka 

 překladu
doplňková 

 tahová výztuž
třmínky rozpěry

cena překladu 
včetně doplňkové výztuže,  

třmínků a rozpěr 2)

 cm cm cm ks Ø [mm]
ks Ø [mm] / 

dl. [mm]
ks Ø [mm] / 

dl. [mm]
Kč/ks 

na bez DPH

64168637 375 325 30 1 Ø R10 40 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 11 035,-

64168640 400 350 30 1 Ø R12 40 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 12 024,-

64168642 425 375 30 2 Ø R10 60 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 13 073,-

64168645 450 400 30 2 Ø R12 60 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 14 321,-

64168647 475 425 30 2 Ø R14 60 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 15 797,-

64168650 500 450 30 2 Ø R16 80 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 17 441,-

64168652 525 475 30 2 Ø R18 80 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 19 201,-

64168655 550 500 30 2 Ø R20 100 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 21 200,-

64168657 575 525 38 3 Ø R18 100 Ø 3,7 / 450 12 Ø 6 / 260 24 101,-

64168660 600 550 38 3 Ø R18 100 Ø 3,7 / 450 12 Ø 6 / 260 25 054,-

64168662 625 575 38 3 Ø R20 120 Ø 3,7 / 450 16 Ø 6 / 260 27 744,-

64168665 650 600 38 3 Ø R20 120 Ø 3,7 / 450 16 Ø 6 / 260 28 720,-

Porotherm KP

délka kód výrobku

Porotherm KP 7 1)  
7 × 23,8 cm (š × v) 

kód výrobku

Porotherm KP 11,5 1) 
11,5 × 7,1 cm (š × v)

kód výrobku

Porotherm KP 14,5 1) 
14,5 × 7,1 cm (š × v)

cena  
bez DPH

balení
cena  

bez DPH
balení

cena  
bez DPH

balení

cm Kč/ks ks/bal. Kč/ks ks/bal. Kč/ks ks/bal.

100 64168410 498,- 20 64168110 287,- 40 64168210 347,- 30

125 64168412 676,- 20 64168112 356,- 40 64168212 438,- 30

150 64168415 799,- 20 64168115 438,- 40 64168215 525,- 30

175 64168417 1 023,- 20 64168117 530,- 40 64168217 620,- 30

200 64168420 1 330,- 20 64168120 599,- 40 64168220 716,- 30

225 64168422 1 517,- 20 64168122 679,- 40 64168222 807,- 30

250 64168425 1 924,- 20 64168125 771,- 40 64168225 917,- 30

275 64168427 2 061,- 20 64168127 860,- 40 64168227 1 023,- 30

300 64168430 2 188,- 20 - - - - - -

325 64168432 2 379,- 20 - - - - - -

350 64168435 2 599,- 20 - - - - - -

e4

Porothem KP Vario UNI 
Jsou určeny pro dodatečnou montáž stínicí techniky - venkovních rolet nebo venkovních žaluzií.

1)  Porotherm KP Vario UNI KOMPLET pro rolety a žaluzie se skládá  z keramobetonového dílu  
KP Vario a univerzální schránky Vario UNI a tvoří jeden prodejní celek. 

2) Od délky 200 cm jsou oddávány překlady se spřahovací výztuží.   
3) V délce 100 cm je možné objednat překlad s i bez spřahovací výztuže
Lze dodat již od 1 kusu. 

Porotherm KP XL 
Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm 
(např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.).

Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat  
1kus překladu KP XL.

1)  Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tlouštěk od 30 cm. U stěn tl. 30 cm lze použít 
překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tlouštěk 38 cm a více lze použít všechny nabíze-
né délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější a dolní straně 

překladu v obvodových stěnách není součástí dodávky. Standardní výška překladu KP XL  
pro zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev cihel Porotherm. 

2)  Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6ti keramobetonových dílů, doplňkové tahové výztuže, 
třmínků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává jako 1 kus. 

Třmínky jsou dodávány nenaohýbané (možnost individuální změny šířky překladu).

Hmotnost 
Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD délka 100-175 cm - max. 61 kg/m   
 
Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD délka 200-350 cm (bez dobetonování) – max. 38 kg/m 
Porotherm KP 7-35 kg/m 
Porotherm KP 11,5-17 kg/m 
Porotherm KP 14,5-20 kg/m 
Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 76 kg/m 
(max. 131 kg na jeden keramobetonový díl). 
Trámy – 21,7 až 25,6 kg/m

VYSVĚTLIVKY
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Řešení pro cihelné zdivo

Stropní trámy POT
keramický strop Porotherm

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry 

 d  ×  š  ×  v

cena bez DPH

trámu
trámů při OVT 

50 cm 1)

trámů při OVT 
62,5 cm 1)

 cm Kč/ks Kč/m2 Kč/m2

Trámy s výškou 17,5 cm

e4 64169217 POT 175/902 16 × 17,5 × 175 833,- 1 111,- 889,-

e4 64169220 POT 200/902 16 × 17,5 × 200 957,- 1 094,- 875,-

e4 64169222 POT 225/902 16 × 17,5 × 225 1 076,- 1 076,- 861,-

e4 64169225 POT 250/902 16 × 17,5 × 250 1 190,- 1 058,- 846,-

e4 64169227 POT 275/902 16 × 17,5 × 275 1 313,- 1 050,- 840,-

e4 64169230 POT 300/902 16 × 17,5 × 300 1 600,- 1 164,- 931,-

e4 64169232 POT 325/902 16 × 17,5 × 325 1 731,- 1 154,- 923,-

e4 64169235 POT 350/902 16 × 17,5 × 350 1 860,- 1 145,- 916,-

e4 64169237 POT 375/902 16 × 17,5 × 375 2 013,- 1 150,- 920,-

e4 64169240 POT 400/902 16 × 17,5 × 400 2 355,- 1 256,- 1 005,-

e4 64169242 POT 425/902 16 × 17,5 × 425 2 500,- 1 250,- 1 000,-

e4 64169245 POT 450/902 16 × 17,5 × 450 2 726,- 1 283,- 1 026,-

e4 64169247 POT 475/902 16 × 17,5 × 475 2 939,- 1 306,- 1 045,-

e4 64169250 POT 500/902 16 × 17,5 × 500 3 167,- 1 333,- 1 067,-

e4 64169252 POT 525/902 16 × 17,5 × 525 3 423,- 1 369,- 1 095,-

e4 64169255 POT 550/902 16 × 17,5 × 550 3 594,- 1 369,- 1 095,-

e4 64169257 POT 575/902 16 × 17,5 × 575 3 773,- 1 372,- 1 098,-

e4 64169260 POT 600/902 16 × 17,5 × 600 4 172,- 1 451,- 1 161,-

e4 64169262 POT 625/902 16 × 17,5 × 625 4 343,- 1 448,- 1 158,-

Trámy s výškou 23 cm

e4 64169265 POT 650/902 16 × 23 × 650 4 960,- 1 587,- 1 270,-

e4 64169267 POT 675/902 16 × 23 × 675 5 300,- 1 631,- 1 305,-

e4 64169270 POT 700/902 16 × 23 × 700 5 762,- 1 707,- 1 366,-

e4 64169272 POT 725/902 16 × 23 × 725 5 966,- 1 705,- 1 364,-

e4 64169275 POT 750/902 16 × 23 × 750 6 282,- 1 733,- 1 386,-

e4 64169277 POT 775/902 16 × 23 × 775 6 788,- 1 810,- 1 448,-

e4 64169280 POT 800/902 16 × 23 × 800 6 999,- 1 806,- 1 445,-

e4 64169282 POT 825/902 16 × 23 × 825 7 235,- 1 809,- 1 447,-

Stropní trámy POT 

1)  Cena trámů na 1 m2 stropu je vypočítána pro maximálně přístupné světlé rozpětí stropu 

(tzn. pro výpočet plochy odečteno minimální uložení trámů, tj. 2 × 125 mm).

Cena zahrnuje cenu nevratných dřevěných prokladů.

Stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BNK 

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek.

1)  Počet vložek na paletě platí pro závod Řepov.

2) Označený počet balení platí pro závod Kostelec.

Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

OVT – osová vzdálenost trámů.

Věncovky Porotherm VT Profi 

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek.

Broušené Věncovky Profi se dodávají bez malty pro tenké spáry nebo zdící pěny Dryfix.

Aplikaci na rychlý odhad ceny stropu naleznete zde: www.wienerberger.cz/odhad-stropu

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domue4

NovinkaNN

Do vyprodání zásobX

Stropní vložky určené pro stropní systém bez nadbetonávkyBNK
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Stropní vložky MIAKO
keramický strop Porotherm

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry 

 d  ×  š  ×  v
hmotnost balení 1) hmotnost palety 

 s vložkami
OVT cena bez DPH

 cm kg/ks ks/pal. kg cm kg/ks Kč/m2

642431 MIAKO 25/62,5 BNK 20 × 52,5 × 25 19,5 48 970 62,5 139,- 1 112,-

e4 642425 MIAKO 15/62,5 PTH 25 × 52,5 × 15 13,4 60 835 62,5 102,- 653,-

e4 642423 MIAKO 19/62,5 PTH 25 × 52,5 × 19 14,7 50/48 2) 765 62,5 124,- 794,-

e4 642405 MIAKO 23/62,5 PTH 25 × 52,5 × 23 18,1 40 755 62,5 150,- 960,-

e4 642415 MIAKO 8/62,5 PTH 25 × 51,5 × 8 8,8 96 875 62,5 80,- 512,-

642433 MIAKO 25/50 BNK 20 × 40 × 25 14,3 72 1060 50,0 106,- 1 060,-

e4 642421 MIAKO 15/50 PTH 25 × 40 × 15 9,9 90 925 50,0 79,- 632,-

e4 642419 MIAKO 19/50 PTH 25 × 40 × 19 11,2 75 870 50,0 95,- 760,-

e4 642409 MIAKO 23/50 PTH 25 × 40 × 23 14,4 60 895 50,0 116,- 928,-

e4 642417 MIAKO 8/50 PTH 25 × 39 × 8 6,4 144 995 50,0 78,- 624,-

Věncovky Porotherm VT Profi
pro kompletaci stropu

kód 
výrobku

název výrobku
rozměry 

 d  ×  š  ×  v
hmotnost max. balení

max. hmotnost 
palety  s věncovkami

poznámka cena bez DPH

 cm kg/ks ks/pal. kg  Kč/ks

Broušené věncové cihly

e4 6466205431 Porotherm VT 8/21 Profi 49,7 × 8 × 20,9 8,3 144 1 195

spotřeba  
2 ks/bm

90,00

e4 6466205429 Porotherm VT 8/25 Profi 49,7 × 8 × 24,9 9,9 120 1 220 113,00

e4 6466205433 Porotherm VT 8/29 Profi 49,7 × 8 × 28,9 11,5 96 1 135 133,00

Eso v rukávu 
pro vaši stavbu Wienerberger

e4 dům

e4

Novinka

N

Energy+

Broušená cihla
plněná minerální vatou
Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix

porotherm.cz

V rámci sortimentu určeném pro věnec zdiva bychom rádi upozornili na loňskou novinku Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix; 
najdete ji v produktové skupině Energy+ mezi vatovými cihlami. Díky zateplení integrovanému do cihly tak umožňuje pokládku  
věnce jen v jednom kroku.
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Pracovní pomůcky
nářadí a doplňky

kód výrobku název výrobku balení cena bez DPH

balení (ks) Kč/ks Kč/balení

64727750 Vyrovnávací souprava 1  28 790,00 -

64006211 Nanášecí válec 30 cm (pro Porotherm Profi) 1  13 574,00 -

64006210 Nanášecí válec 25 cm (pro Porotherm Profi) 1  13 070,00 -

64006220 Manipulační kleště (pro zdění cihel Porotherm) 1  1 030,00 -

640709 Porotherm Dryfix aplikační pistole 1  861,00 -

640708 Nástavec Y - k aplikaci lepidla Porotherm Dryfix.extra 1  131,00 -

64006200 Stěnová spona (z korozivzdorné oceli) 100  13,00 1 300,-

64006230 Porotherm Easy 180 mm moltoprenový nanášecí váleček 1  227,00 -

64006231 Porotherm Easy 250 mm moltoprenový nanášecí váleček 1  253,00 -

V řadě Special uvádíme doplňky pro snadné zdění a práci – malty, zdicí pěny 
a pracovní pomůcky.

Special
Zdicí pěny
pro broušené cihly Profi Dryfix / T Profi Dryfix

kód výrobku název výrobku balení cena bez DPH

ks/krabice Kč/ks

640716 Zdicí pěna Porotherm Dryfix (810 ml) 10 827,00

640717 Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (810 ml) 10 827,00

X 640705 Zdicí pěna Porotherm Dryfix (750 ml) 10 766,00

X 640707 Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (750 ml) 10 766,00

Malty
kompletace cihlového systému

kód výrobku název výrobku
pevnost 
 v tlaku

součinitel 
tepelné 
vodivosti

hmotnost 
pytle

vydatnost 
hotové 

malty/om.
balení

hmotnost 
palety  

vč. pytlů

cena bez DPH

pytle
hotové 
malty

Mpa W/m.K kg/pytel l/pytel pytlů/pal. kg Kč/pytel Kč/l

N 640600
Porotherm Profi  
Thermo-UNI

malta zakládací  
tepelněizolační

10,0 0,25 20 26 35 730 500,00 19,23

640621 Porotherm Profi AM-W zimní malta zakládací 10,0 0,83 25 14 48 1 230 326,00 23,29

640618 Porotherm Profi

malta pro tenké spáry - 
nanášení válcem na žebra cihel

10,0 0,47 25

20

48 1 230 434,00

21,70

malta pro tenké spáry - 
nanášení maltovacím vozíkem 
na celou plochu ložné spáry

19 22,84

Suché maltové směsi dodáváme na EUR paletách 120 × 80 cm.

VYSVĚTLIVKY

NovinkaNN Do vyprodání zásobX
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Služby pro zákazníky

Pomoc se založením zdiva
popis služby cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH

Pomoc se založením zdiva 

První založení stavby:  
5 hodin aktivní činnosti technika na stavbě. 

Druhé založení nebo opakované založení stavby: 

5 000,-

8 000,-

6 050,-*

9 680,-*

Služby ke stropní konstrukci Porotherm

*  Kladecí plán stropu neobsahuje statické posouzení prvků stropní konstrukce ani prvků, na které je konstrukce uložena. Kladecí plán stropní konstrukce nenahrazuje prováděcí dokumentaci a podléhá 
schválení projektanta (autora projektu). Při zpracování kladecího plánu stropu jsou důležité mj. konzultace s projektantem (autorem projektu) a proto je nutné zadat kontakt na něj při objednání služby. 
Standardní doba zpracování kladecího plánu stropu je do 15 dnů.

*  Platba v hotovosti na místě.

popis služby

Okamžitý odhad ceny stropu Orientační výpočet ceny stropu na základě tvaru domu. ZDARMA 

Orientační výpočet ceny stropu  
dle projektu 

Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci bez stropní 
konstrukce. Další varianta je za 750 Kč bez DPH.

ZDARMA 
 1× pro danou stavbu

Výpočet ceny stropu  
pro rodinné domy

Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci včetně 
stropní konstrukce. ZDARMA 

Kladecí plán stropu  
pro rodinné domy*

Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci ve formátu 
*.dwg. Další varianta kladecího plánu pro stejnou stavbu  
je za cenu 2 000 Kč bez DPH.

ZDARMA 
1x pro danou stavbu

Kladecí plán stropu  
mimo rodinné domy

Určeno investorům bytových domů, občanských a průmyslových staveb.
Cena je stanovena 

individuálně  
dle rozsahu 

Kalkulace spotřeby materiálu 
popis služby

Kalkulace stavebního materiálu
Na základě projektové dokumentace zajistíme výpočet spotřeby materiálu 
na váš dům a navrhneme vám optimální řešení. Zároveň získáte  
nejvýhodnější cenovou nabídku. 

ZDARMA

Podívejte se na služby  
podrobněji a naskenujte  

přiložené QR kódy
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Doprava
nabízená služba poznámka cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH

Ucelený kamion - typ vozidla určuje prodávající ZDARMA

Poslední (neúplný) kamion

-  platí pouze pro novostavby rodinných domů na území ČR
-  pouze přímo na stavbu
-  platí pouze po zaslání ucelené objednávky na RD od stavebnin
-  dodací termín upřesní Wienerberger v nejbližším možném termínu
-  na jednu stavbu lze využít službu pouze jednou a platí při objednání 

min. 2 kamionů

doprava  
ZDARMA

Rozvážková služba  
(z výrobního závodu nebo prodejního skladu)

- jedná se o drobné, samostatně objednávané dodávky  
produktů a doplňků

- do 15 kg je doručení do 24 hodin 
- ostatní dle individuální poptávky

dle skutečných nákladů

Expres do 24 hod. (do 300 km)

-  platí při potvrzení objednávky expres dopravy do 11 hodin
-  dodání následující pracovní den
-  dodací lhůta se počítá od zaslání registrace objednávky; vzdálenost 

v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky

4 000,-  
za kamion

4 840,-  
za kamion

Just in time nad 24 hod. -  přesný čas nebo časové rozpětí vykládky na konkrétní den
-  platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem

3 000,-  
za kamion

3 630,-  
za kamion

Dodávka „na čas“ nebo „část dne“
-  objednávka kupujícího s určením přesného času nebo časového 

rozpětí vykládky bez určení data
-  platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem

2 000,-  
za kamion

2 420,-  
za kamion

Souprava s hydraulickou rukou
- nákladní vozidlo Solo s hydraulickou rukou + přívěs 
-  využití této služby je možné pouze u produktů s maximální 

délkou 7 metrů

175,-  
za paletu

212,-  
za paletu

Neúplný kamion

-  minimální množství je 10 palet cihel/kamion nebo minimální  
hmotnost nákladu 10 tun/kamion, týká se pouze dopravy  
zajišované společností Wienerberger a jen dodávek na místo stavby 

-  do plného vytížení kamionu se rozumí 18 palet

500,-  
za chybějící paletu  
do plného vytížení 

kamionu

605,- 
za chybějící paletu  
do plného vytížení 

kamionu

Doprava v rámci ČR

* Prodejní sklad Dolní Jirčany přijímá vratky palet pouze ucelených kamionů, tj. u formátu 118 x 100 cm a 98 x 98 cm min. 250 palet, u formátu 120 x 80 cm EUR min. 450 palet.

Vrácení a výkup palet

formát palety
výrobní závod / prodejní sklad prodejní  

cena  
v Kč bez DPH

výkupní   
cena  

v Kč bez DPH

prodejní  
cena  

v Kč s DPH

výkupní  
cena  

v Kč s DPHHolice Jezernice
Kostelec  
nad Orlicí Novosedly Řepov

Týn  
nad Vltavou Šlapanice

Dolní  
Jirčany* Hranice Stod

118 × 100 cm • • • • • • 400,- 350,- 484,- 424,-

134 × 100 cm • • • • 400,- 350,- 484,- 424,-

120 × 80 cm EUR 
od malt

• • • • • • • •
500,- 450,- 605,- 545,-

120 × 80 cm EUR  
od střešní krytiny

• • •

98 × 98 cm • • • • 400,- 350,- 484,- 424,-

Podmínky pro uskutečnění svozu:
Palety musí být složeny špalky dolů a lícovat "v komínku". Silně poškozené a neúplné palety nebudou v přijímacím závodě převzaty. Vykládka a nakládka kamionu nesmí přesahnout 90 minut.  
Na objednávce musí být uvedeno označení „Svoz palet“, formát a množství palet, kterých se svoz týká. Řidiči zajišťujícímu svoz je třeba předat dva výtisky dodacího listu nebo výdejky, na kterých  
je uvedeno číslo registrace objednávky, formát palet, množství a minimálně jedno číslo dodacího listu Wienerberger, se kterým byly palety dodány.

nabízená služba popis služby cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH

Svoz palet
Minimální množství palet k odvozu 250 ks v odpovídající kvalitě.

V případě naložení množství menšího než 250 ks, minimálně však 150 ks, příplatek.

2 500,-  
za kamion

1 000,-  
za kamion

3 025,-  
za kamion

1 210,-  
za kamion

Svoz palet
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Všeobecné prodejní 
a dodací podmínky 2023
Společnost Wienerberger s.r.o., IČO 00015253, sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27563  
(dále jen „Prodávající“ nebo „společnost Wienerberger“) vydává tyto  
Všeobecné prodejní a dodací podmínky, platné od 1. 1. 2023.

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Wienerberger s.r.o. (dále 

jen „VPDP“) jsou vypracované dle § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) a dle zákona  
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších platných právních předpisů.

2. VPDP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran jako nedílné součásti 
rámcových kupních smluv, kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek (dále 
jen jako „Smluvní podklady“) spolu s reklamačním řádem, záručními podmínkami a 
ceníkem vydávanými Prodávajícím.

3. Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, se kterou Prodávající uzavřel rámcovou 
kupní smlouvu nebo (dílčí) kupní smlouvu (dále jen jako „Kupující“).

4. Tyto VPDP jsou platné ode dne 1. 1. 2023. Prodávající si tímto vyhrazuje právo 
jednostranně změnit znění VPDP. Změnu VPDP Prodávající oznámí Kupujícímu.

5. Pořadí právní závaznosti dokumentů je následující. Pokud dojde k situaci, že jejich 
vzájemná ujednání v jednotlivých dokumentech budou natolik rozporná, že vedle sebe 
neobstojí, platí následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:
a) ujednání uvedená v dílčí objednávce Kupujícího a v Registraci objednávky, kterou 

bude tato objednávka akceptována, nebo v písemné smlouvě, která nahrazuje 
akceptování objednávky,

b) ujednání Rámcové smlouvy,
c) ujednání těchto VPDP,
d) ujednání v dalších dokumentech, u nichž strany projevily vůli se jimi řídit (např. 

ceník, Záruční podmínky).

6. Použití vlastních obchodních podmínek Kupujícího nebo zájemce o koupi zboží od 
Prodávajícího je vyloučeno. 

7. Výklad pojmů v procesu vyřizování objednávek:
a) Akceptace nabídky

- platí pouze pro tzv. GS (Garantované stavby)
- jedná se o písemné (e-mailové) potvrzení ze strany Kupujícího, že akceptuje 

nabídku v době její platnosti, zaslané e-mailem příslušnému oblastnímu 
manažerovi

- tento krok předchází první objednávce na danou stavbu
b) Objednávka kupujícího

- platí pouze od smluvního nebo zplnomocněného skladu stavebnin
- je zaslaná způsobem definovaným Prodávajícím
- obsahuje objednávkový kód stavby, číslo cenové nabídky, sortiment, 

množství, požadované služby, místo dodání zboží (PSČ, město, ulice a číslo 
popisné), kontaktní osobu = jméno a telefon, požadovaný termín dodání 

c) Požadovaný termín dodání 
- tento termín musí být uvedený na objednávce Kupujícího

d) Potvrzení o přijetí objednávky z elektronického systému E-shop
- jedná se pouze o potvrzení přijetí objednávky, které nenahrazuje registraci 

objednávky (dle bodu f.)
e) Registrace objednávky

- vzniká zpracováním objednávky Kupujícího v informačním systému 
Prodávajícího (SAP) a jedná se o akceptaci objednávky

- obsahuje všechny potřebné údaje z objednávky
- potvrzením registrace se rozumí stanovení sortimentu, množství a termínu, 

odkdy je možné zboží expedovat ze skladu Prodávajícího, určeném CZO 
(Centrum zpracování objednávek)

- registrace je odeslána spedici a objednávajícímu skladu stavebnin

f) Termín dodání 
- je termín dodávky do 5 až 10 pracovních dnů od potvrzeného termínu  

k expedici (viz registrace objednávky)
g) Doba rezervace 

- je stanovena na max. 15 kalendářních dnů od potvrzeného termínu k expedici 
v registraci objednávky

- po uplynutí výše uvedené doby bude Prodávajícím Registrace objednávky bez 
náhrady zrušena, pokud nebude doba rezervace překročena z důvodu na 
straně Prodávajícího

h) Dodávka EXPRES do 24 hodin
- objednávka Kupujícího na dodávku do 24 hodin od registrace musí přijít do 

11.00 hod. dopoledne
i) Dodávka just in-time nad 24 hodin

- objednávka Kupujícího na dodávku na konkrétní den a hodinu nebo časové 
rozpětí

j) Dodávka „na čas“ nebo „část dne“
- objednávka Kupujícího s určením pravidelných časů dodávek bez přesného 

data
k) Dodání soupravou

- objednávka Kupujícího s určením dopravy soupravou, ne návěsem
l) Skutečný termín dodání 

- datum, kdy bylo zboží Prodávajícího dodáno na požadované místo, neplatí 
pro vlastní odvoz

m)   Garance ceny (týká se pouze Garantované stavby)
- datum, do kdy platí nabídnutá cena pro konkrétní stavbu, ale nejedná se  

o dobu rezervace zboží

II. Závazky
Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě 
těchto VPDP, které po potvrzení objednávky Prodávajícím, případně nákupu za hotové 
na expedicích jednotlivých závodů, platí za Kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro 
Prodávajícího, tak i pro Kupujícího závazné. 

III. Cenové nabídky
1. Cenové nabídky Prodávajícího jsou závazné pouze v písemné nebo elektronické formě 

a po dobu třiceti dní od jejich zaslání Kupujícímu, není-li písemně dohodnuto jinak. 
Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka, resp. Kupujícího, 
a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud 
byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena Prodávajícím, a to uvedením 
přiděleného kódu pro objednání Prodávajícím včetně konkrétní doby platnosti na 
předběžném výpočtu. V těchto výpočtech spotřeby materiálu a tím i v cenách 
dodávky (tzn. v cenových nabídkách) se mohou vyskytnout odchylky. Upřesnění  
a důležité podrobnosti jsou uvedeny přímo v konkrétních výpočtech.

2. Nabídky Prodávajícího v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, na internetu, 
v inzerci, korespondenci apod. představují nezávaznou informaci o nabízeném 
sortimentu zboží a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným návrhem na 
uzavření smlouvy dle § 1772 OZ, pokud není dále výslovně uvedeno jinak.

IV. Uzavření smlouvy
1. Pokud není výslovně v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami 

uvedeno jinak, dochází k uzavření dílčí kupní smlouvy způsobem uvedeným níže.

2. Jednotlivé dílčí obchody jsou uzavírány v podobě objednávky Kupujícího a její 
akceptace Prodávajícím. Objednávka Kupujícího musí být písemná v digitální 
podobě; zaslaná v prostředí systému E-shop - B2B (Business To Business), pomocí 
elektronické výměny dat EDI či XML. Prodávající vyjádří souhlas s objednávkou 
její výslovnou akceptací, a to listinou označenou jako Registrace objednávky. 
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Akceptací objednávky podle předchozí věty dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy,  
a to okamžikem, kdy příslušná Registrace objednávky ve smyslu předchozí věty dojde 
Kupujícímu. Stejné účinky jako akceptovaná objednávka má i písemná smlouva ve 
formě jednoho dokumentu podepsaného oběma stranami.  

3. Objednávka musí obsahovat:
a) přidělený kód pro objednání, číslo cenové nabídky, které definují nabídku na 

konkrétní stavbu, nebo slevový poukaz, podmínky pro konkrétní sklad, čímž se 
rozumí potvrzení dohodnuté kupní ceny výrobků a zboží,

b) přesné označení Kupujícího,
c) přesné označení příjemce zboží,
d) název požadovaného výrobku a zboží,
e) požadované množství výrobků a zboží,
f) požadovaný termín (datum) dodání výrobků a zboží,
g) požadované místo dodání výrobků a zboží (PSČ, město, ulice a číslo popisné, 

jméno a telefonní kontakt na příjemce zboží),
h) požadovaný způsob dopravy výrobků a zboží,
i) ev. u tašek barvu zboží s označením podle ceníku.

4. Prodávající není povinen vyzvat Kupujícího k doplnění objednávky, pakliže není 
kompletní, nicméně pokud tak učiní, takto doplněná objednávka pak nahrazuje 
objednávku původní.

5. Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v objednávce Kupujícího a v Registraci 
objednávky nebo pokud bude Registrace objednávky obsahovat údaje nad rámec 
objednávky a Kupující nejpozději následující pracovní den od doručení Registrace 
objednávky neoznámí Prodávajícímu své výhrady, platí, že byla dnem doručení 
Registrace objednávky uzavřena dílčí smlouva s obsahovými náležitostmi ve znění 
Registrace objednávky.

6. Storno nebo změnu objednávky může Kupující provést pouze e-mailem s použitím 
kontaktních údajů uvedených v Ceníku.

7. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo Registrace objednávky nebo 
objednávky a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, 
datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí 
být Prodávajícímu doručeny nejpozději do okamžiku expedice objednaných výrobků  
a zboží.  K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí 
písemného potvrzení Prodávajícího zaslaného e-mailem (na e-mail, ze kterého bylo 
oznámení o stornu obdrženo), což bude prodávajícím potvrzeno e-mailem. Objednané 
a vyexpedované zboží Prodávající zpět jako stornované nepřijme.

8. V případě storna objednávky (učiněné ze strany Kupujícího) poté, co byla již potvrzena 
objednávka s termínem dodání včetně termínu dodání v budoucnu, bude účtován 
storno poplatek ve výši 2.500 Kč + DPH za storno jedné objednávky.

9. Změnou objednávky se rozumí změna v sortimentu, jeho množství, požadovaného 
termínu dodání a místa dodání. První změna tohoto charakteru na dané objednávce 
je zdarma, druhá a každá další změna je zpoplatněna manipulačním poplatkem  
500 Kč + DPH za každou jednu změnu.

10. Kupujícím se doporučuje předkládat objednávky v předstihu minimálně 15 dní 
před požadovaným termínem dodávky. O aktuálních dodacích lhůtách je Kupující 
informován Prodávajícím. Objednávky s požadovaným termínem doručení v kratší 
lhůtě než 15 dní nemusí být ze strany Prodávajícího plněny v požadovaném termínu. 
Pro tento případ se nejedná o prodlení na straně Prodávajícího. V případě takovéto 
překážky oznámí Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu bez zbytečného odkladu po 
jejím vzniku, předpokládá-li se její dopad na sjednaný termín dodávky, a současně 
mu sdělí předpokládanou dobu obnovení dodávek.

11. Objednávky zasílá Kupující pouze v digitální podobě některým z níže uvedených způsobů:
a) elektronicky v prostředí E-shop – B2B (Business To Business)
b) pomocí elektronické výměny dat tzv. EDI, XML

12. Rezervační doba výrobků a zboží Prodávajícího je stanovena na maximálně  
15 kalendářních dní od potvrzeného termínu, který je uveden na Potvrzení registrace. 
Pokud zboží nebude v této rezervační době odebráno, má Prodávající právo tuto 
rezervaci a s tím i celou objednávku Kupujícího bez náhrady zrušit. V případě potřeby 
musí Kupující objednávku zaslat opětovně, podle aktuálně platných cenových  
a dodacích podmínek, pokud mezitím došlo k jejich změně.

V. Dodávky
1. Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobních závodů a skladů, uložené na dřevěných 

paletách, za podmínek uvedených v článku XV. těchto VPDP. V návaznosti na nakládku 
výrobků a zboží Kupující respektuje možnosti Prodávajícího v sortimentní skladbě 
výrobků a zboží na jednotlivých závodech, resp. skladech. O možné sortimentní 
skladbě bude Prodávající průběžně informovat. Přepravu si může Kupující zajistit 
vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné Prodávajícím (Doprava zdarma dle 
článku VI.) na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za 
případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád Prodávajícího.

2. Za prodej střešní krytiny Tondach z nevýrobního závodu bude účtováno 4 Kč/ks.

3. Drobné dodávky střešní krytiny (tj. samostatně objednávané doplňky nebo dodatečně 
doobjednávané základní tašky v rozsahu neúplných palet) jsou v případě dopravy 
zajišťované Prodávajícím, dodávány na místo určení rozvážkovou službou na náklady 
Kupujícího. Doba dodání zásilek je dle skutečné doby doručení dodavatele, obvykle 
do tří pracovních dnů.

4. Drobné kusové zásilky u systému Porotherm budou zasílány sběrnou službou 
aktuálně používaných přepravních společností s termínem dodání do tří pracovních 
dnů. Kupujícímu budou přeúčtovány dopravní náklady dle platného ceníku využité 
přepravní společnosti.

VI. Doprava zdarma 
1. Dopravou zdarma se rozumí zajištění dodání výrobků a zboží Kupujícímu Prodávajícím 

na jeho náklady, které tímto budou zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava 
zdarma bude Prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kumulativně Kupujícím 
splněny následující podmínky:
a) odběr bude v množství pouze plně naloženého kamionu, počet palet pro ucelenou 

dodávku je uveden v Ceníku;
b) bude jedno místo nakládky a jedno místo vykládky na území ČR;
c) na objednávce bude mj. přesně uvedeno: místo vykládky (PSČ, město, ulice  

a číslo popisné), jméno a telefonní kontakt přebírající osoby či obchodní firma;
d) příjezd na místo vykládky bude po zpevněné cestě;
e) stavba musí být přístupná po pozemní komunikaci bez omezení na tonáž  

a zvláštních povolení (např. centra měst),
f) na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od 

příjezdu kamionu;
g) na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem Kupujícího  

k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet)  
a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu Prodávajícího.

2. Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržením kterékoli z výše 
uvedených podmínek. Při nedodržení výše uvedených podmínek je Kupující povinen 
uhradit Prodávajícímu cenu dopravy.

3. Při překročení uvedené doby vykládky je Prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci 
zboží náhradu za čekání vozidla, a to 600 Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod. 
S výslovným souhlasem pracovníka prodeje a příslušné spedice lze výjimečně povolit 
další nakládku nebo vykládku s tím, že za každou další nakládku nebo vykládku 
bude účtována do vzdálenosti 20 km cena  600 Kč + DPH, do vzdálenosti 40 km 
cena  1.200 Kč + DPH, do vzdálenosti 70 km cena  1.800 Kč + DPH do faktury za 
dodané zboží. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce. Uvedené 
vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou.

4. V případě, že si Kupující objedná menší množství než 6 palet střešní krytiny Tondach, 
bude fakturován doplatek za každou chybějící paletu 500 Kč + DPH, nebo bude toto 
zboží dodáno rozvážkovou službou na náklady Kupujícího.

5. V případě, že si Kupující objedná méně zboží Porotherm, než je plně naložený kamion, 
souhlasí s vyúčtováním paušální částky 500 Kč + DPH za každou chybějící paletu. 

6. Doprava zdarma bude zajištěna vozidlem, které určí dopravce Prodávajícího; 
jedinou výjimkou jsou zpoplatněné nadstandardní požadavky na dodání vozidlem s 
hydraulickou rukou, nebo soupravou.

7. Po domluvě s příslušnou spedicí může dopravce poskytnout nadstandardní službu 
– vozidlo s hydraulickou rukou. Tento požadavek musí být uveden písemně na 
objednávce. Při objednání hydraulické ruky bude za vykládku jedné palety účtováno 
175 Kč + DPH, cena bude účtována na faktuře za dodané zboží, a to i v případě, že 
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hydraulická ruka nebyla využita. Za překládku palet hydraulickou rukou z vleku na 
auto bude účtován poplatek 175 Kč + DPH/paleta.

8. Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem dopravy zdarma 
negarantuje dodávky na místo určení v termínu požadovaném Kupujícím. Obvyklá 
dodací lhůta je 5–10 pracovních dnů od potvrzeného termínu k expedici s tím, že 
přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

9. V případě skládání výrobků a zboží v zóně města, kde je nutné povolení vjezdu vozidel 
vyšší tonáže, zodpovídá Kupující za vyřízení takového povolení (povolení vjezdu na 
časové období bez upřesnění SPZ). Pokud toto povolení nebude vyřízeno, bude 
náklad složen v nejbližším skladu stavebnin Kupujícího; finální doručení na původní 
místo vykládky zajišťuje na své náklady sám Kupující, kdy však v takovémto případě 
se dané zboží a výrobky považují za dodané dnem jejich složení v nejbližším skladu 
stavebnin Kupujícího.

10. Změna místa vykládky, uvedeného na registraci objednávky, předem neodsouhlasená 
s Prodávajícím je porušením podmínek pro získání dopravy zdarma podstatným 
způsobem. Náklady za tuto dopravu budou Kupujícímu vyúčtovány.

VII. Slevy na vlastní dopravu
1. Pro sortiment střešní krytiny Tondach není možné využít slevy na vlastní dopravu. Pro 

sortiment zdicích systémů Porotherm lze využít následující slevy na vlastní dopravu:

 V případě, kdy nebude využita nabídka Prodávajícího dopravy zdarma nebo při 
množství menším než ucelený kamion, jsou poskytnuty následující slevy na vlastní 
dopravu s místem vykládky na území ČR. Toto ujednání o poskytnutí slevy na vlastní 
dopravu s místem vykládky na území ČR se nevztahuje na zboží Terca (lícové cihly 
a pásky, cihlová dlažba), tepelněizolační díly Vario UNI, maltové směsi a pracovní 
pomůcky pro broušené cihly.

Vzdálenost od místa nakládky pro výrobky  
Energy+, Comfort, AKU

km sleva

zóna 1–2 1–40 1,5 %
zóna 3–6 41–80 2,2 %
zóna 7–10 81–120 2,6 %
zóna 11–32 nad 120 3,0 %

Vzdálenost od místa nakládky pro výrobky  
Classic

km sleva

zóna 1–2 1–40 2,2 %
zóna 3–6 41–80 3,8 %
zóna 7–10 81–120 4,5 %
zóna 11–32 nad 120 5,1 %

Vzdálenost od místa nakládky pro 
překlady, trámy (nosníky), Miako, věncovky

km sleva

zóna 1–2 1–40 1,5 %
zóna 3–6 41–80 2,2 %
zóna 7–10 81–120 2,6 %
zóna 11–32 nad 120 3,0 %

Uvedené vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou. Sleva na dopravu se poskytuje  
z ceníkové ceny bez DPH a bez palet.

2. Expediční závod určuje Prodávající. Po potvrzení registrace objednávky je Kupující 
povinen pro naložení zboží, které je předmětem dané Registrace objednávky, zaslat 
Prodávajícímu plnou moc zmocňující vybraného dopravce k zajištění dopravy zboží, 
a to nejpozději do 12.00 hod. dne expedice, přímo na expedici daného závodu 
e-mailem. Plná moc musí obsahovat číslo registrace, termín nakládky, SPZ vozidla 
a jméno řidiče..

VIII. Dodací termíny
1. Dodání výrobků a zboží uskutečňuje Prodávající v souladu s písemně potvrzenou 

objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dnů od potvrzeného termínu  
k expedici (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), 
pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo 
nepotvrdit, nedodržet nebo změnit již potvrzené dodací termíny nebo ceny v platných 
cenových nabídkách z následujících závažných důvodů:
a) vyšší moci spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné 

události jako jsou např. dopady válečného konfliktu, živelné pohromy, epidemie, 
existence mimořádných státních opatření regulujících dodávky energií nebo volnost 
trhu atp.;

 V případech existence vyšší moci může prodávající použít dodatečnou přirážku 
formou % k fakturovaným výrobkům a zboží. O tomto a výši % bude kupujícího 
informovat s předstihem min. kalendářních 10 dní.

b) havárie technologického zařízení Prodávajícího;
c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit Prodávajícího;
d) k objednávce byly připojeny obchodní podmínky Kupujícího, kterými má být 

Prodávající vázán.

2. Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle 
článku XIII., není-li písemně dohodnuto jinak.

IX. Přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem dodání 
zboží a jeho zaplacením, podle toho, co nastane později.

2. Nebezpečí škody na zboží a jeho náhodné zkázy přechází na Kupujícího okamžikem 
předání zboží.

X. Kusový prodej 
1. Pro střešní krytinu Tondach je zajištěn kusový prodej u celého sortimentu bez 

poplatku.

2. Pro cihly Porotherm není kusový prodej zajištěn, lze prodat pouze po ucelených 
baleních cihel na paletách.

3. U stropního systému Porotherm je kusový prodej zajištěn pro nosníky POT, Miako,  
a věncovky bez poplatku.
a) U prodeje překladů je možný kusový prodej délek do 175 cm včetně a při dodávce 

na sklad stavebnin za poplatek za rozbalení 1ks paketu 3 000 Kč/paket + DPH.   
U ostatních délek překladů je kusový prodej možný bez poplatku.

b) Kusový prodej s místem vykládky na stavbě je pro všechny délky překladů bez 
poplatku.

XI. Zboží a jeho vyobrazení 
v prospektech a podkladech

1. Sortiment, druh, balení a provedení výrobků a k nim dodávaných doplňků je uveden  
v aktuálních cenících, reklamních materiálech, popř. dalších obchodních dokumentech 
Prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto 
listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.

2. Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 305/2011 v platném znění jsou k dispozici u Prodávajícího nebo na internetové 
adrese www.wienerberger.cz. Tyto listiny jsou nepřenosné.

3. Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu,  
v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky  
a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství  
a spotřebě, které poskytuje Prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

XII. Další prodej na území ČR
Další prodej výrobků a zboží Prodávajícího se dále může uskutečnit pouze v deklarované 
jakosti a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. 
Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za porušení VPDP podstatným 
způsobem a zakládalo by nárok Prodávajícího na náhradu škody.

XIII. Kupní cena a její splatnost
1. Dnem prodeje se rozumí den expedice zboží a výrobků. Změna ceníkových cen se 

nevztahuje na platné cenové nabídky na základě kterých zákazník nestihl do změny 
cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat  
z výrobního závodu Prodávajícího. Při změně Ceníku zůstávají zachovány % slevy 
platné ke dni uskutečnění nabídky a ceník uvedený v dané cenové nabídce. Ceny 
uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nakládky, případně dopravy 
na území České republiky.

2. Cenou se rozumí cena bez DPH. Cena je jednotková (za kus výrobku) a zahrnuje 
standardně paletování, balení do smršťovací fólie, nakládku a dopravu v rozsahu 
podle těchto VPDP.
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3. Cena za paletu, případné další služby (např. vykládka) a DPH jsou na faktuře 
uváděny samostatnou položkou.

4. Cena zboží je splatná před jeho dodáním, maximálně však při převzetí zboží, pro 
smluvní partnery i formou inkasa z bankovního účtu. Platby jsou realizované na 
základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného Prodávajícím. 
Platební podmínky jsou: platba hotově na expedici před nebo při převzetí zboží, 
platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou 
inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti 
se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího nebo den, kdy 
je zaplacena v hotovosti Prodávajícímu. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých 
platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je Prodávající oprávněn 
při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo 
dostatečnou jistotu předem. Plnění bude započítáváno dle ustanovení § 1932 
občanského zákoníku.

5. Ceníkové ceny zboží (např. pracovní pomůcky, folie, palety) má Prodávající právo 
upravit v průběhu roku dle prokazatelného vývoje na trhu a o tomto bude Kupujícího 
nejpozději 15 dní předem informovat.

6. Při opožděné platbě je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní úrok  
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti 
pohledávky Prodávajícího až do dne zaplacení.

7. Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá Kupujícímu právo odkládat platbu 
nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů 
k Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné 
pohledávky Kupujícího.

XIV. Odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném 

občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným 
Reklamačním řádem Prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí 
Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zboží/výrobek 
prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě před zapracováním výrobků do stavby. 
V opačném případě Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu 
zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku. Reklamující musí 
zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné 
objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na:  
www.wienerberger.cz > Dokumenty > Porotherm.

2. U zakoupené střešní krytiny Tondach může Kupující se souhlasem Prodávajícího a na 
základě dílčí dohody zboží vrátit. Při vracení zboží, které není opodstatněno chybnou 
dodávkou nebo kvalitou zboží, účtuje Prodávající manipulační poplatek ve výši  
10 Kč bez DPH za každý kus vráceného zboží. Vracení zboží je možné pouze v úplných 
paletách s neporušenými obaly. Vracet lze jen zcela použitelné zboží vyrobené  
v závodech Wienerberger s.r.o. v České republice, maximálně do 6 měsíců od data 
prodeje. Zboží se vrací výhradně do expedičního závodu a na náklady Kupujícího.

XV. Palety
1. Nepoškozené znovu použitelné palety je Kupující oprávněn Prodávajícímu vrátit 

do výrobního závodu dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, 
že bude uvedeno číslo dodacího listu Prodávajícího prokazující původ palet  
a číslo vratného dokladu Kupujícího k daným paletám. Doba pro vrácení palet je  
12 měsíců od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe. V opačném případě 
je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnání. Na dodacím 
listu k paletám musí být uvedeno jméno řidiče, registrační značka (SPZ) vozidla  
a datum nakládky. Pokud je zjevný stav palet na vozidle takový, že jejich převážná 
část nesplňuje kvalitativní podmínky pro převzetí, pak má Prodávající právo odmítnout 
celý náklad palet a odeslat dopravce s celým nákladem zpět Kupujícímu. Dopravní 
náklady u tohoto případu jdou za Kupujícím. Kupující nemá nárok na náhradu takto 
vynaložených nákladů na dopravu palet. O vrácení palet do závodu rozhoduje 
pracovník expedice daného závodu.

2. Ceny palet a možnosti jejich vrácení na jednotlivé výrobní závody nebo sklady 
Prodávajícího jsou uvedeny v platném ceníku Wienerberger.  

3. Bližší informace o možnostech vrácení palet poskytne Kupujícímu expedice 
kteréhokoliv závodu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich Kupující odebral. 
Nevratné palety Prodávající nepřevezme.

4. V případě vratky palet vlastním svozem Kupujícího je povinností Kupujícího nahlásit 
vrácení palet minimálně 24 hodin předem na příslušnou expedici závodu, kam budou 
palety vráceny. Nahlášení zahrnuje informaci o typu palet, počtu palet a čas příjezdu 
vozidla s paletami, kdy budou palety vráceny.

XVI. Místo plnění
Místem plnění:
1. při dopravě zajištěné Prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené 

objednávce; při vlastní dopravě Kupujícího je jím ten závod nebo sklad Prodávajícího, 
kde Kupující zboží/výrobky převzal;

2. pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je 
místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, 
která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání 
zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání 
nebo přeprava zboží začíná;

3. pro platby UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., bankovní účet číslo 
735007/2700.

XVII. Odstoupení od smlouvy, 
vyšší moc, náhrada škody

1. V případě, že se na straně Prodávajícího vyskytly překážky, pro které nemůže 
dodávku uskutečnit v potvrzeném termínu, má právo prodloužit termín dodávky  
o nezbytně nutnou dobu, po níž trvá překážka. Pokud by Kupující s prodloužením 
termínu dodávky nesouhlasil, pak může od dílčího obchodu odstoupit, musí tak 
však učinit bez zbytečného odkladu poté, co jsou mu uvedené skutečnosti sděleny. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
rámcové smlouvy, dílčí kupní smlouvy nebo těchto VPDP. Za podstatné porušení 
se má mimo jiné opakované porušení podmínek uvedených dokumentů nejméně 
dvakrát. Prodávající a Kupující mohou jinak odstoupit od smlouvy, pokud neujednají 
jinak, jen v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo jejich smluvní ujednání.

2. Za porušení závazku Prodávajícího dodat zboží, se nepovažuje nemožnost dodávky 
zboží pro poruchu nebo opatření ve veřejné oblasti znemožňující nebo omezující 
výrobu nebo pro poruchu výrobního zařízení Prodávajícího nebo zásadního poklesu 
práce schopných zaměstnanců např. z důvodu pandemie, dále z důvodů vylučujících 
odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a z důvodu působení vyšší moci.

3. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání Wienerberger 
s.r.o. vylučuje odpovědnost za škodu, dokud není cena zboží zcela uhrazena.  
V případě způsobení škody Prodávajícím nahradí tento škodu do maximální výše 
odpovídající výši ceny zboží ze související dodávky. Povinnost Prodávajícího k náhradě 
ušlého zisku Kupujícího, jakožto všech nepřímých škod, smluvní strany vylučují.

XVIII. Řešení sporů
1. Smluvní strany jsou povinny primárně se snažit spory, které mezi nimi vzniknou, řešit 

mimosoudně, smírnou cestou.

2. Veškeré spory, které se nepodaří vyřešit způsobem uvedeným v předchozím odstavci, 
budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu.

XIX. Závěrečná ujednání
1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna rámcovou smlouvu uzavřenou mezi 

stranami vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní 
doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.

2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky. 

V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2023

Ing. Roman Busta, MBA 
obchodní ředitel
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Kontakty

+420 800 240 250 
info@porotherm.cz

Zákaznická linka Porotherm

Jste na začátku
a potřebujete 
se zorientovat 
v našem sortimentu 
nebo doporučit 
nejlepší produkty
pro stavbu vašeho 
domu? Oblastní 
manažer je váš člověk.

Oblastní manažeři

19  Bc. Vojtěch Janošík
Okres: Praha 1–10
tel.: +420 601 056 273
vojtech.janosik@wienerberger.com

1  Martin Cílek
Okres: Praha 1–10
tel.: +420 724 520 884
martin.cilek@wienerberger.com

2  Petr Cerman
Okres: ME, Praha-východ
tel.: +420 606 041 825
petr.cerman@wienerberger.com

3  Richard Coubal
Okres: KD, Praha-západ
tel.: +420 721 983 969
richard.coubal@wienerberger.com

4  Jaromír Dvořák
Okres: CV, MO, TP, UL, DC, LT, CL
tel.: +420 606 041 831
jaromir.dvorak@wienerberger.com

5  Ladislav Odehnal
Okres: TC, CH, SO, KV, LN, RA, BE
tel.: +420 702 124 906
ladislav.odehnal@wienerberger.com

6  Jana Hanigerová
Okres: PS, PM, PJ, DO, RO, KT
tel.: +420 602 405 836
jana.hanigerova@wienerberger.com

7  David Rubáš
Okres: PT, ST, PI, PB, BN
tel.: +420 602 125 119
david.rubas@wienerberger.com

8  Petr Kříž
Okres: CB, CK, TA, JH
tel.: +420 602 272 562
petr.kriz@wienerberger.com

9  Ing. Filip Franc
Okres: TR, JI, PE, HB, CR, ZR
tel.: +420 702 235 227
filip.franc@wienerberger.com

10  Ing. Petr Halamka
Okres: KH, KO, NB, JC, HK, NA
tel.: +420 602 281 201
petr.halamka@wienerberger.com

11  Ing. Martin Prokop
Okres: MB, LI, JN, TU, SM
tel.: +420 602 270 475
martin.prokop@wienerberger.com

12  Ing. Pavel Beneš
Okres: RK, PU, UO, SY, SU, JE
tel.: +420 602 221 934
pavel.benes@wienerberger.com

13  Zdeněk Raisinger
Okres: PV, OC, BR, OP, NJ, PR
tel.: +420 725 819 081
zdenek.raisinger@wienerberger.com

15  Jindřich Sládek
Okres: OV, KI, FM
tel.: +420 725 024 019
jindrich.sladek@wienerberger.com

16  Ing. Jan Tužil
Okres: UH, KM, VS, ZL
tel.: +420 602 405 834
jan.tuzil@wienerberger.com

17  Lenka Valentová
Okres: BK, BV, VY, ZN, HO
tel.: +420 722 971 328
lenka.valentova@wienerberger.com

18  Ladislav Blahušek
Okres: BM, BI
tel.: +420 702 124 880
ladislav.blahusek@wienerberger.com
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Řešení pro cihelné zdivo

Zadali jste si u nás objednávku? Informace o jejím stavu vám 
sdělí naši kolegové na zákaznickém servisu.

Centrum zpracování objednávek

Petra Čermáková
tel.: 607 045 572

Eva Swisulská
tel.: 607 082 955

Petra Tůmová
tel.: 607 081 373

Lucie Kantorová
tel.: 607 082 608

Iveta Krpejšková
tel.: 607 082 956

Gabriela Krejsová
tel.: 607 061 224

Zdeňka Kročáková
tel.: 607 082 894

Petr Žáček
tel.: 607 082 921

Miroslava Šturmová
tel.: 607 082 885

Dagmar Dvořáková
tel.: 607 082 813

Lenka Zemková
tel.: 607 041 690

Potřebujete 
technickou 
konzultaci, ať 
už ohledně našich 
produktů, nebo 
vaší stavby? 
Techničtí poradci 
vám podají 
pomocnou ruku.

Techničtí poradci

22  Ing. Jana Novotná
Okres: PB, BN, KD, ME, Praha východ a západ
tel.: +420 607 576 066
jana.novotna@wienerberger.com

23  Ing. Jan Fictum
Okres: SO, CH, TC, PS, RO, PM, PJ, DO, KT
tel.: +420 602 281 202
jan.fictum@wienerberger.com

24  Ing. Zdeněk Blažek
Okres: CB, CK, PT, ST, PI, TA, JH
tel.: +420 606 041 828
zdenek.blazek@wienerberger.com

25  Milan Štemberk
Okres: KO, NB, MB, LI, JN, JC, HK, SM
tel.: +420 702 089 495
milan.stemberk@wienerberger.com

26  Ing. Josef Beneš
Okres: TU, NA, RK, PU, UO, SY, SU
tel.: +420 602 282 394
josef.benes@wienerberger.com

27  Ing. Tomáš Cimfl
Okres: ZN, BV, HO, VY, BI, BM
tel.: +420 606 761 740
tomas.cimfl@wienerberger.com

28  Ing. Petr Krameš
Okres: BR, OC, PV, PR, NJ, OP, JE
tel.: +420 602 221 096
petr.krames@wienerberger.com

29  Bc. Michal Hazucha
Okres: Praha 1–10
tel.: +420 607 004 991
michal.hazucha@wienerberger.com

30  Bc. Pavel Vonend
Okres: KH, CR, HB, PE, JI, TR, ZR, BK
tel.: +420 606 032 902
pavel.vonend@wienerberger.com

31  Ing. Lukáš Káder
Okres: KV, CV, LN, RA, BE, MO, TP, UL, DC, 
CL, LT
tel.: +420 727 829 286
lukas.kader@wienerberger.com

32  Ing. David Jurásek
Okres: UH, KM, ZL, VS, FM, OV, KI
tel.: +420 727 829 352
david.jurasek@wienerberger.com

31

24

25

30

26

27

28

32

22

29

23



 | 29Ceník Porotherm 1 |  2023.2

Potřebujete 
vyřešit expedici? 
Kontaktujte 
naše závody 
Porotherm.

Expedice

Holice 
534 01 Holice 
holice@wienerberger.com

Jezernice 
Jezernice, 751 31 Lipník nad Bečvou 
jezernice@wienerberger.com

Kostelec nad Orlicí, Cihelna Kinský, spol. s r. o. 
Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
kostelec@wienerberger.com

Novosedly 
Novosedly 509 (Wienerberger), 691 82 Novosedly na Moravě 
novosedly@wienerberger.com

Řepov 
Řepov 43, 293 01 Mladá Boleslav 
repov@wienerberger.com

Šlapanice 
Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice 
slapanice@wienerberger.com

Týn nad Vltavou 
K Jihotvaru 418, 375 01 Týn Nad Vltavou 
tyn@wienerberger.com

Prodejní sklad Jirčany 
Cihlářská 125, 252 44 Psáry 
jircany@wienerberger.com

 

 

 

 

 

 

Řepov
výrobní závod 

Šlapanice
výrobní závod 

Novosedly
výrobní závod 

Týn nad Vltavou
výrobní závod 

Kostelec nad Orlicí
výrobní závod 

Holice
výrobní závod 

Jezernice
výrobní závod 

Jirčany
centrální sklad



tondach.cz

Střecha, jak má být.
Stavte pořádně. Tondach

Pořádná
střecha
dle vašeho
vkusu

tondach.cz

Pořádná střecha se pozná. Lichotí vašemu 

domu a perfektně zapadá do české krajiny. 

Ladný sklon, odolný povrch, a navíc  

ještě podkroví.

Sedlová či valbová, šikmá střecha  

jen tak nezestárne. Její krásu si budete 

užívat po mnoho let.

Střecha je 
vrchol krásy
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Wienerberger s.r.o. 
Plachého 388/28 
370 01 České Budějovice 1

+420 800 240 250
info@wienerberger.cz
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