NECHTE SI TO
OD NÁS
SPOČÍTAT
POKUD O STAVBĚ TEPRVE UVAŽUJETE,
RÁDI VÁM ZDARMA VYPÍŠEME,
CO PŘESNĚ BUDETE POTŘEBOVAT
A KOLIK BY TO STÁLO, POKUD
BYSTE ODEBRALI NÁŠ MATERIÁL.
FUNGUJE TO JEDNODUŠE.
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KOMÍNY

PŘEKLADY

+

1.	VY NÁM POŠLETE SVŮJ PROJEKT

CIHLY PRO OBVODOVÉ
A VNITŘNÍ ZDIVO

2. MY VÁM POŠLEME:
výpočet a výkaz spotřeby materiálu dle vašeho
projektu a zadání
PROJEKT POŠLETE NA:
projekty@heluz.cz
poštou na adresu HELUZ cihlářský průmysl
v.o.s., U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
nebo pomocí našeho formuláře Výpočet
spotřeby materiálu na webových stránkách
www.heluz.cz
pro více dotazů volejte 800 212 213
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STROPY

OSTATNÍ CIHELNÉ
VÝROBKY

+

MATERIÁLY A POMŮCKY
PRO ZDĚNÍ

ODHALTE
BENEFITY
HELUZ
ŠEKOVÁ KNÍŽKA HELUZ.
STAVTE S NÁMI A UŽÍVEJTE SI
VÝHOD OD NAŠICH PARTNERŮ

VLASTNOSTI MODERNÍ CIHLY
Dlouhá životnost
Jednoduchá
a rychlá výstavba
Tvarová stálost
zdiva
Zdravotní
nezávadnost
Vysoká požární
odolnost
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Stavba z cihel má životnost 100 a více let.

Výborné tepelně
izolační vlastnosti

Zdění z broušených cihel na maltu pro celoplošnou tenkou spáru, maltu pro tenkou
spáru nebo zdicí pěnu je jednoduché a šetří čas potřebný na výstavbu hrubé stavby.

Akumulace tepla

Během užívání stavby z broušených cihel téměř nedochází k dotvarování zdiva.

Akustická pohoda

Kvalitní vstupní materiály, přírodní suroviny a moderní technologie vytvářejí cihly,
které vám zajistí komfortní
a zdravé bydlení.

Propustnost
vodní páry

Zdivo z cihel nehoří a vyznačuje se vysokou požární odolností.

Komplexní cihelný
systém
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Z cihel bez dodatečného zateplení je možné postavit pasivní dům.
Dům se stěnami a stropem z cihelného materiálu zabezpečí dobrou teplotní stabilitu
místností během všech ročních období.
Domy z cihel se vyznačují dobrými akustickými vlastnostmi konstrukcí, takže je
zajištěna větší ochrana před venkovním hlukem, ale i mezi jednotlivými místnostmi
domu.
Cihelný materiál přirozeně propouští vodní páru, bez problému přijímá a uvolňuje
vlhkost a napomáhá k zajištění optimální vlhkosti v obytné místnosti.
Stavebník dostane všechny prvky zdicího systému
od jednoho výrobce a nemusí nic více řešit.

www.sekovaknizka.cz

DOBRÝCH DŮVODŮ
PRO MODERNÍ
CIHELNÝ SYSTÉM
HELUZ

JAKÉ JSOU NABÍDKY NAŠICH
PARTNERŮ, NALEZNETE NA
WWW.SEKOVAKNIZKA.CZ
®
CESTA
K DOMOVU

NAŠE BENEFITY PRO VÁS
Dovolte nám, abychom vám představili výhody našeho
bonusového programu – Šeková knížka HELUZ.
Zapojeno je do něj šestnáct partnerů, kteří stejně jako
my staví na tradiční solidnosti, vstřícném přístupu
a inovacích. Věříme, že vás jejich jedinečná nabídka
pouze pro zákazniky HELUZ zaujme. Budeme rádi,
když budete stavět s námi.
S naším špičkovým cihelným stavebním systémem
HELUZ řešíte nejen celou hrubou stavbu, ale můžete

si užít i mimořádnou nabídku bonusů od našich
partnerů. Čerpat je můžete díky Šekové knížce HELUZ,
kterou máme nachystanou pro všechny, kdo staví
s námi. Co stránka, to renomovaná firma a speciální
nabídka pro vás. Okapy ke střeše zdarma? Trojskla
za cenu dvojskla? Velkoobchodní ceny? Prodloužená
záruka? Stačí si stoupnout před vaši hrubou stavbu ze
systému HELUZ s naší Šekovou knížkou a odškrtávat,
co dalšího si pro dokončení svého domova můžete
pořídit výhodněji a kvalitněji.

?
JAK ZÍSKÁTE
ŠEKOVOU
KNÍŽKU
HELUZ?

1
Odeberte
náš cihelný
systém na
svůj dům

2
Obchodní zástup
ce vám přiveze
Šekovou knížku
přímo na stavbu

1.
2.

NEJLEPŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI

3.

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

4.

POŘÁDNÝ DŮM Z CIHEL

5.

PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ

S HELUZ Family 2in1 získáte perfektní a mimořádně trvanlivé zateplení už uvnitř
cihly při zachování všech výhod tohoto materiálu.

VŠECHNO K SOBĚ PERFEKTNĚ PASUJE
Náš systém je jako propracovaná a přesná skládačka. Řeší kompletní hrubou
stavbu. Nabízíme keramické stropní panely, roletové a žaluziové překlady, komíny
a samozřejmě různé typy cihel.

Dle projektové dokumentace vám zdarma uděláme výpis materiálu. Dovezeme ho
přímo na stavbu, půjčíme pomůcky, pomůžeme se založením stavby, poradíme,
pokud budete potřebovat. K tomu nabízíme řadu dalších služeb, které vaši stavbu
usnadní a zlevní.

V odolnosti a pevnosti moderní cihly nic neztratily. Konstrukce z nich je masivní,
bezpečná, ohnivzdorná a trvanlivá. Životnost je sto a více let. Stavba po
dokončení nepracuje, nehrozí popraskání omítek ani jiné deformace.

Cihly jsou prodyšné, z přírodních materiálů, s dobrými akustickými vlastnostmi
a tepelnou akumulací. Budete ve zdravém a dobře hlukově izolovaném prostředí.
Dům bude mít navíc tepelnou stabilitu.

