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• vynikající tepelněizolační vlastnosti zajišťují výraznou energetickou úsporu,

• výborné akustické vlastnosti díky omítnuté jednovrstvé konstrukci,

• minimální náklady na údržbu zaručené kvalitní a odolnou cihelnou konstrukcí domu,

• vysoká stabilita, bezpečnost a únosnost.

Jednovrstvé cihelné zdivo představuje naprosto čisté a technologicky správné řešení obvodových stěn pro váš vysněný 
rodinný dům i další typy budov. Jednovrstvé zdivo představuje konstrukci obvodových stěn pouze z pálených cihel  
bez dalších vrstev dodatečného zateplení. Vyniká výjimečnými vlastnostmi. Pojďte se s nimi seznámit:

Doporučené cihly Porotherm pro jednovrstvé zdivo:

Porotherm T Profi 
broušené cihly plněné minerální vatou
n jedinečné tepelněizolační vlastnosti díky až 32 cm izolace uvnitř cihelného bloku
n ekologické a zdraví prospěšné výrobky - pouze z přírodních materiálů - cihly a minerální vaty 
n zvýšená únosnost a výborné akustické vlastnosti
n ekonomická výhodnost - bez nákladů na další vrstvy zateplení
n pro cihly tloušťky stěn 50, 44, 38 a 30 cm

Porotherm EKO+ Profi 
broušené cihly s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi
n EKOnomické a EKOlogické
n jednoduché a rychlé zdění díky inovaci styčné spáry
n pro cihly tloušťky stěn 50, 44 cm

Porotherm Profi 
klasické broušené cihly
n příznivý poměr cena/výkon
n jednoduché, rychlé zdění v systému Porotherm,
n cihly pro tloušťky stěn 44, 38 cm 

Porotherm 44 Profi děrování 29 řad

Porotherm 44 EKO+ Profi zhuštěné děrování 34 řad

Porotherm 44 T Profi děrování 7 řad 
28 cm vaty

Řešení pro cihelné zdivo

Komfort bez 
dodatečného zateplení



Řešení pro šikmé střechy

Moderní taška
pro stylový dům

Elegantní pálená  
taška Tondach
Moderní střecha z designové střešní krytiny je výrazným architekto-
nickým prvkem, ve kterém se zrcadlí osobnost a individualita majitele. 
Šikmá střecha z pálených tašek Tondach je uceleným systémem. Její 
krása, barevnost a funkčnost se během dlouhodobého užívání nemění.

Moderní střecha Tondach:
■ Je krásná a nadčasová
■ Představuje ucelený systém keramických i nekeramických materiálů
■ Zahrnuje rozličné druhy barev, designu a řadu doplňkových služeb
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iRoof
iRoof je moderní nadkrokevní PIR izolace, která 
výrazně zrychluje realizaci střechy a zvětšuje obytný 
prostor v podkroví. Tento  zateplovací systém řeší 
přehřívání půdního prostoru a zároveň úsporu tepla. 
Jedná se o výhodné řešení pro šikmé střechy Tondach 
jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

tepelněizolační systém střech

S iRoof teplo zůstane 
pod střechou!


