
SPECIALIªTII:

“Soluþiile inovatoare de zidãrie nu
reprezintã un lux, ci o opþiune validã, cu

beneficii pe termen lung”

Î
n procesul de reali-
zare a locuinþei, unul
dintre paºii impor-
tanþi care trebuie fã-

cuþi este alegerea mate-
rialelor de construcþie.

Fiecare dintre noi îºi
doreºte o casã în care sã se
simtã, în primul rând, con-
fortabil.

În cazul în care benefi-
ciarul a contractat un ar-
hitect ºi, ulterior, o firmã
de construcþii care sã se
ocupe integral de proiect,
acesta va primi sugestii
privind materialele potri-
vite pentru dorinþele ºi
proiectul sãu. Totuºi, tre-
buie sã se asigure cã ºi el
cunoaºte detaliile legate
de materialele care for-
meazã baza casei sale -
fundaþia, zidãria, acope-
riºul, instalaþiile. În acest
sens, specialiºtii din cadrul Wiener-
berger îi sfãtuiesc pe cei care-ºi con-
struiesc o locuinþã sã studieze tipuri-
le de materiale de construcþii,
calitãþile ºi proprietãþile lor, inclusiv
costurile acestora.

Cunoscãtorii din domeniu susþin
cã soluþiile inovatoare de zidãrie “nu
reprezintã un lux, ci o opþiune foarte
validã” pentru construcþii, “cu bene-
ficii pe termen lung”.

Costul total al zidãriei reprezintã
aproximativ 5% din totalul investi-
þiei, menþioneazã aceºtia, iar atunci
când oamenii aleg din ce sã-ºi zi-
deascã pereþii casei, trebuie sã ia în
calcul faptul cã, în funcþie de produ-
sele de zidãrie alese, decid, de fapt,
ce nivel de confort va avea în locuin-
þã pe toatã durata de utilizare.

Aºadar, alegerea materialelor este
esenþialã pentru calitatea casei, iar
selectarea magazinului de unde
sunt achiziþionate acestea este im-
portantã pentru costurile ºi eficienþa
operaþionalã a lucrului pe ºantier.

“Dacã beneficiarul îºi doreºte o

casã în care familia sa sã trãiascã sã-
nãtos, pentru mai multe generaþii,
poate chiar peste 100 de ani, cãrã-
mida este cea mai bunã opþiune”,
apreciazã specialiºtii citaþi.

Ei susþin cã materialul de construcþie
ideal pentru zidãrie este cãrãmida,
întrucât este rezistentã în timp, accesi-
bilã, eficientã energetic în mod natu-
ral. Specialiºtii de la Wienerberger afir-
mã cã, fiind realizate din argilã, apã ºi
foc, cãrãmizile sunt prietenoase cu
mediul, dar ºi rezistente pentru orice
tip de acoperiº ºi oferã o izolaþie ter-
micã superioarã, ceea ce înseamnã
mai puþine pierderi de energie ºi, im-
plicit, costuri mai mici la facturile luna-
re de utilitãþi, mai aratã sursele citate.
Niciun alt material de construcþie nu
are masa termicã pe care o are cãrã-
mida, aceastã proprietate fiind cuno-
scutã ºi apreciatã de sute de ani. Utili-
zatã în Orientul Apropiat ºi India
acum peste 5.000 de ani, cãrãmida a
ajuns la egipteni, la romani ºi mai
aproape de zilele noastre a devenit
materialul preferat în construirea ca-
selor. În urma proceselor de fabricaþie

avansate ºi cu stan-
darde extrem de ri-
guroase, rezultã un
produs mult mai per-
formant din toate puncte-
le de vedere, comparând cu
cãrãmizile pline.

Sistemul Porotherm, comercializat în
România, reprezintã soluþia modernã
de zidãrie adaptatã condiþiilor de me-
diu ºi climã din þara noastrã. Porot-
herm este un sistem complet de zidã-
rie ceramicã, format din cãrãmizi,
planºee ceramice, buiandrugi ºi morta-
re, gândit de Wienerberger.

Gamele comercializate de Wiener-
berger în România sunt Porotherm
TermoExpert, Porotherm Durabil, Po-
rotherm Optim, Porotherm Interior ºi
Porotherm Complet. “Create cu tehno-
logii de ultimã generaþie, blocurile ce-
ramice Porotherm reprezintã o soluþie
modernã de zidãrie, adaptatã perfect
la condiþiile de mediu ºi climã, conform
normelor de construcþie din þara
noastrã”, apreciazã experþii din cadrul
companiei, adãugând cã “echilibrul
perfect între prea cald ºi prea rece este

ceea ce caracterizeazã gama Po-
rotherm TermoExpert, fiind
gama cu cea mai bunã performan-
þã termicã”. Gama Porotherm Ter-
moExpert include produsele Porot-
herm 38 STh, Porotherm30STh, Po-
rotherm 25-29 Th Light.

Sursele citate menþioneazã cã
blocurile ceramice Porotherm re-
prezintã rezultatul a peste 195 de
ani de Inovaþie Wienerberger, fie-
care gol din configuraþia lor con-
tribuind la obþinerea performan-
þelor termice specifice Porotherm.

Configuraþia de tip fagure a
blocurilor ceramice din Gama
PorothermTermoExpert con-

ferã acestora calitatea
unei performanþe ter-

mice foarte ridica-
te. Printre avanta-
jele cãrãmizii ºi
sistemului Po-
rotherm de la
Wienerberger se

numãrã timpul
mai mic de execu-

þie, datoritã modului
de îmbinare a între-

gului sistem de zidãrie
Porotherm (blocuri ceramice, morta-
re, buiandrugi, planºee ceramice);
rezistenþa sporitã la cutremur, prin
blocurile ceramice STh din gama
TermoExpert; posibilitatea utilizãrii
sortimentelor de blocuri ceramice
de tip jumãtate sau treimi fracþiona-
te la þeserea zidãriei, fapt ce reduce
timpul de execuþie ºI deºeurile din
spãrturi de ºantier; un confort ridicat
în interior, din punct de vedere al
izolãrii fonice ºi termice.

Þinând cont cã zidãria casei nu poa-
te fi înlocuitã ulterior ºi reprezintã
doar 5% din costul total al casei, re-
comandarea specialiºtilor pentru be-
neficiari este de a se asigura cã pro-
dusele de zidãrie cumpãrate pot
îndeplini aºteptãrile de confort ºi
performanþã termicã pentru locuinþã.
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Wienerberger:

“Casele din cãrãmidã

sunt durabile, oferã

siguranþã familiei, un mediu

sãnãtos ºi reprezintã o

investiþie care îºi pãstreazã

valoarea în timp, pentru

mai multe generaþii”.


