
Produsele Porotherm din Gama
TermoExpert de la Wienerberger

reduc consumul energetic

P
rodusele pentru zidãrie

Porotherm din Gama Ter-

moExpert, de la Wiener-

berger, conduc la reduce-

rea substanþialã a costurilor cu uti-

litãþile, potrivit reprezentanþilor

companiei, care subliniazã cã efi-

cienþa energeticã a unei locuinþe

construite cu acest sistem se

pãstreazã pe toatã durata de viaþã

a construcþiei.

“Produsele Porotherm din gama

TermoExpert beneficiazã de o con-

figuraþie specialã a pereþilor cera-

mici, ce asigurã un traseu elaborat

al fluxului de cãldurã, conferind

produselor o performanþã termicã

excepþionalã ºi unicã în piaþa din

România”, potrivit informaþiilor

companiei, care aratã: “Produsele

cu amprentã în rostul vertical cu

mortar, Porotherm 38 STh, Porot-

herm 30 STh si Porotherm 25-29 Th

Light sunt unice în România ºi sunt

dezvoltate sub un patent exclusiv

Wienerberger”.

Materialele din gama TermoExpert

(care conþine blocurile ceramice Po-

rotherm 38 STh, împreunã cu morta-

rul PorothermTM) au fost utilizate la

construirea Casei e4.

Conceptul “Casa e4 din cãrãmidã

de la Wienerberger” reprezintã un

model de locuinþã cu un consum

energetic aproape de zero (NZEB).

Construcþia este finalizatã la exte-

rior ºi în prezent se lucreazã la finisa-

je interioare. Inaugurarea casei va

avea loc la mijlocul acestui an.

Dupã finalizarea imobilului, repre-

zentanþii Wienerberger vor monito-

riza consumul energetic al locuinþei

timp de 24 de luni. Casa e4 din cãrã-

midã de la Wienerberger este reali-

zatã la exterior cu blocuri ceramice

pentru zidãrie Porotherm 38 STh si

mortar termoizolant Porotherm TM,

precum si cu buiandrugi Porotherm,

planºeu ceramic Porotherm, din

gama Complet, vatã mineral bazalti-

cã Rockwool Frontrock Max E Dual,

sistemul complet de finisaj ETICS, þi-

gla ceramicã de la Tondach. Pentru

a veni în întâmpinarea nevoii de cãl-

durã pe timp de iarnã ºi de rãcoare

pe timp de varã, casa va fi dotatã cu

un sistem format din pompã de cãl-

durã (cu instalaþii de încãlzire/rãcire

în pardoseli ºi în pereþi), panouri so-

lare ºi panouri fotovoltaice, asigura-

te de Bavaria Eco System.

Wienerberger a demarat, la noi,

proiectul Casa e4 în luna iunie 2014,

când au fost începute lucrãrile de

construcþie la locuinþa din Corbean-

ca, judeþul Ilfov. Compania a lansat

conceptul Casa e4 încã din 2012, în

Austria, prima locuinþã de acest gen

fiind realizatã în oraºul austriac Zwetl.

Corneliu Fecioru, membru în Con-

siliul de Administraþie, Vânzãri ºi

Marketing din cadrul Wienerberger

Sisteme de Cãrãmizi, subliniazã: “Un

numãr tot mai mare de români cau-

tã soluþii de construcþii durabile

pentru modele de case eficiente

energetic ºi prietenoase cu mediul.

Astfel de proiecte de case au repre-

zentat mereu o temã de interes pen-

tru specialiºtii noºtri, iar odatã cu

prevederile Directivei 31/2010 al

Uniunii Europene, ne-am propus sã

arãtãm cã ele sunt fezabile ºi în viaþa

realã din România, cã pot sta la baza

construcþiei unei case ecologice ºi

trainice, cu performanþe ridicate din

punct de vedere energetic ºi costuri

de construcþie apropiate de cele ale

pieþei locale. Casa e4 din cãrãmidã

de la Wienerberger vine atât în

întâmpinarea familiilor care îºi do-

resc locuinþe sãnãtoase, confortabi-

le, construite din materiale naturale,

dar ºi a industriei, în care se simte

nevoia unor standarde de eficienþã

energeticã pentru case cu un con-

sum de energie aproape zero”. Po-

trivit domnului Corneliu Fecioru,

conceptul e4 înseamnã eficienþã

energeticã, economie, reducerea

impactului asupra mediului, emoþie

ºi sãnãtate.

Eficienþa energeticã a clãdirilor

este o preocupare actualã pe plan

european, þara noastrã având obli-

gaþia sã transpunã în cel mai scurt

timp cele douã directive al Uniunii

Europene - Directiva Europeanã

31/2010/UE referitoare la eficienþa

energeticã a clãdirilor ºi Directiva

27/2012/UE pentru eficienþa ener-

geticã (DEE). Potrivit Directivei 31,

toate casele nou construite

începând cu anul 2020 trebuie sã

aibã un consum de energie aproape

de zero.
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Materiale de construcþii

"Casa e4 din cãrãmidã
de la Wienerberger" -

stadiul construcþiei
în aprilie 2015

Bloc ceramic din gama

Porotherm TermoExpert


