Leien
A Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro
termékcsalád újonnan kifejlesztett,
külön eges belső cellaszerkezettel
rendekezik. Mindegyik méretnél
négy, ^ellegzetes alakú nút-féder kapcsolócik egymáshoz, így a tégla a ha
gyományos falazóelemekhez képest
sűrűbb és vékonyabb bordaszerke
zettel rendelkeznek.

/k boldák helyzetét és alakját a Leier
úgy tervezte, hogy minden szem
pontból c legkedvezőbb műszaki tulajdorságú falazóelem készülhessen
el. A kiemelkedő hőtechnikai tulaj
donságuk révén jobb hőszigetelő ké
pességgel rendelkeznek, ugyanakkor
tömegüknek köszönhetően hőtároló
képességük is kiváló.

Takarítsa meg a hőszigetelés
teljes anyagköltségét
és munkadíjat!
A Leier Pro tégla kiegészítő hőszige
telés nélkül, 38 cm-es falvastagsággal
egyrétegű falszerkezetként is teljesíti
a TNM rendelet U=0,24 W/mX köve
telményértékét.
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Közel nulla energiaszint?
A Leier Pro tágiákkal
akár ez is elérhető.
A hagyományos téglák közül a legki
sebb külső oldali hőszigetelés vastag
sággal teljesíthető a közel nulla ener
gia felhasználásához javasolható U =
0,17 W/m^K, vagy akár a passzívház U
= 0,10 W/m^K teljesítményszintje is.

LeierPLAN Pro

L!
CSISZOLT TECHNOLÓGIA
LeierPLAN 44 Pro

LeierPLAN 38 Pro

LeierPLAN 30 Pro

.ji

V;
U=

, / U=

0,20]

^0,22

0,27

W/nVK

, W/m^K

W/m’K

M

A Pro termékcsalád keretében elérhetők a közkedvelt, egységes falazatot adó csiszolt tégláink is. Építsen Cn is gyorsabban,
pontosabban, biztonságosabban - spóroljon időt és pénzt a modern technológia használatával!
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*D8U= LeierPLAN vékonynabarcs, FIX= LeierFIXragasztóhab

www.leier.hu

9

