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Țigla ceramică, folosită ca 
material pentru construcția 
acoperișului, a evoluat în 
timp și răspunde cu succes 
aștep tărilor beneficiarilor 
și noilor ten dințe. Țigla 
ceramică Tondach reprezintă 
soluția optimă pentru case 
active, pasive, eficiente 
energetic, dar, mai ales, 
pentru casa visurilor tale.

Creativitatea în domeniul 
zidăriei aparente nu cunoaște 
limite. Impactul pentru 
fațada unei clădiri se poate 
obține printr-o combinație de 
cărămizi si placaje ceramice 
Terca de la Wienerberger, cu 
forme și culori variate, care în 
final se îmbină în adevărate 
capodopere arhitecturale.

Utilizând tehnologii de 
ultimă oră și expertiza celor 
mai buni specialiști din 
domeniu, blocurile ceramice 
Porotherm reprezintă soluții 
moderne, cu specificații 
perfect adaptate la condițiile 
de mediu și climă, conform 
normelor de construcție ale 
țării noastre.

De peste 60 de ani, 
Semmelrock Stein+Design 
a lansat trenduri și a stabilit 
standarde în domeniul 
pavajelor din beton, prin 
design sofisticat, tehnologie 
de ultimă generație și 
know-how în procesul de 
producție.

Producția noastră  
în România

Fabrica Wienerberger din Gura Ocniței (Dâmbovița) este 
cea mai mare unitate de producție de cărămidă din țara 
noastră și una din cele mai mari din Europa Centrală și de 
Est. De la inaugurare, până în prezent, aceasta a produs 
peste 2 milioane m3 de cărămizi Porotherm, aproximativ cât 
lungimea Ecuatorului, dacă am pune cărămizile una lângă 
cealaltă. 

Fabrica de cărămidă din Sibiu produce o gamă largă de 
cărămizi Porotherm, distribuite în întreaga țară.

Fabrica Wienerberger din Tritenii de Jos (Cluj), este o  
investiție greenfield. Aici se produc blocurile ceramice din 
gama TermoExpert cu performanțe termice excepționale și 
caracteristici speciale, ce oferă un plus de siguranță zidăriei 
în caz de seism.

Deschiderea fabricii Wienerberger din Berca (Buzău) a con-
dus la îmbunătățirea acoperirii noastre geografice în piața 
produselor de zidărie. În această fabrică s-au făcut ample 
lucrări de modernizare, pentru a aduce facilitățile de pro-
ducție la standardele internaționale și pentru a putea oferi 
pe piața locală produse Porotherm de cea mai bună calitate.

Semmelrock, o companie Wienerberger 100%, ce activează 
în industria producției de pavaj și dale din beton, deține o  
reţea de producţie și distribuţie extrem de eficientă în Europa 
Centrală și de Est.

Oferim un portofoliu bogat și versatil de produse pentru 

amenajarea grădinii, terasei, zonelor de acces sau spațiilor 
publice.

Datorită eforturilor continue de inovare și experienței înde-
lungate, știm să combinăm materialele rafinate, atent selec-
ționate, suprafețele elegante, precum și tehnicile speciale 
de finisare, pentru a obține combinația perfectă între estetic 
și funcționalitate. În România suntem prezenți prin cele trei  
fabrici din Bolintin Vale (Ilfov), Teiuș (Alba) și Nădab (Arad).

Toate cele șapte fabrici Wienerberger din România au  
implementat cu succes un program amplu de îmbunătățire 
a performanței energetice.

De la lansarea Wienerberger în România au ieșit pe poarta 
fabricilor noastre cărămizi pentru aproximativ 65.000 de 
case și 315.000 de apartamente; peste 1 milion de persoane 
locuiesc astăzi în case construite cu produse Wienerberger. 

Gura Ocniței
Buzău

Sibiu

Triteni

București
Bolintin Vale

Teiuș

Nădab

Povestea de succes a grupului nostru a început în Austria 
în urmă cu peste 200 de ani. Astăzi, principiile care ghi-
dează activitatea companiei înseamnă mult mai mult decât 
producția de blocuri ceramice, țiglă ceramică, cărămidă 
de fațadă, pavaje și dale. 

Pe parcursul celor peste 200 de ani de existență,  
compania Wienerberger a devenit unul dintre cei mai mari 
producători de materiale de construcții, deținând 201 

fabrici și fiind prezentă în 30 de țări.

Ne dorim în continuare ca succesul nostru să fie bazat pe 
calitatea remarcabilă a produselor oferite și pe inovație. 
Tehnologiile de ultimă oră și experții din domeniu impli-
cați în procesul de producție a produselor Porotherm, 
Tondach, Terca și Semmelrock sunt garanția că produsele 
obținute sunt potrivite pentru proiectele arhitectonice  
moderne, performante energetic și, mai ales, sustenabile.

Wienerberger - Inovație de peste 200 de ani
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Tondach
Soluții acoperișuri

Porotherm
Soluții zidărie

Porotherm
Soluții zidărie

Terca
Soluții fațade

PipeLife
Soluții conducte

PipeLife
Soluții conducte

Semmelrock
Soluții pavaje

Tondach
Soluții acoperișuri

Semmelrock
Soluții pavaje

Terca
Soluții fațade

Prin soluții inteligente pentru infrastructură și materiale 
de construcție, Wienerberger modelează viitorul caselor 
și al orașelor. Noi îmbunătățim calitatea vieții oamenilor 
și dezvoltăm produse și concepte durabile pentru toate 
tipurile de clădiri, precum și pentru infrastructura comu-
nitară.

Blocurile ceramice inovative Porotherm sunt produse 
pentru a atinge cele mai înalte standarde de eficiență 
energetică cerute de clădirile moderne. Fie că vorbim 
despre proiecte noi sau de renovare, Tondach oferă o 
gamă variată de țigle ceramice pentru acoperișuri. Pentru 
fațadele exterioare, Wienerberger oferă soluții sustena-
bile și eficiente de cărămizi aparente, sub brandul Terca. 
Țevile Pipelife îmbunătățesc calitatea vieții prin asigurarea 
unor soluții fiabile și sigure de alimentare cu apă și energie. 
Soluțiile Semmelrock reprezintă alegerea ideală pentru 
un design peisagistic remarcabil.

Află mai multe despre soluțiile noastre versatile:

Soluții pentru toate tipurile
de clădiri

wienerberger.ro

semmelrock.ro

pipelife.ro

wienerberger.ro
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Fabricate din argilă, unul dintre cele mai răspândite materiale 
de pe Pământ și ulterior arse într-un cuptor la temperaturi foarte 
ridicate, blocurile ceramice sunt utilizate încă din antichitate, în 
Orientul Apropiat și India. Acum peste 5.000 de ani, construcțiile 
din cărămidă au ajuns la egipteni, la romani și mai aproape de 
zilele noastre au devenit materialul preferat în construirea caselor.
Blocurile ceramice POROTHERM sunt supuse unor procese de 

fabricație cu standarde extrem de riguroase, rezultând produse 
finite performante, eficiente energetic, care absorb umiditatea 
din interiorul camerei și o eliberează înapoi în atmosferă treptat. 
În consecință, aerul din interior rămâne sănătos și locuința este 
confortabilă, iar grosimea zidului contribuie la reducera zgomotu-
lui provenit atât din exterior, cât și din interiorul casei.

Blocurile ceramice POROTHERM 
Pentru case construite rapid și sigur

 Execuție ultrarapidă
 Șantier curat
 Eficiență

Primești GRATUIT  
un sac de mortar în 

rost subțire* sau  
o spumă adezivă  

Dryfix extra*  
la fiecare palet 

de cărămizi 
Porotherm Profi 

achiziționat!

*Cantitatea recomandată  
pentru un palet de cărămizi 

Porotherm Profi.

Vezi portofoliul complet de blocuri ceramice POROTHERM pe wienerberger.ro

OFERTĂ
SPECIALĂ

În cazul utilizării spumei adezive Porotherm Profi Dryfix extra, punerea în operă se poate 
face până la temperaturi ambientale de -5°C.

Porotherm  
12 N + F Profi

Zidărie de interior

Porotherm  
38 N + F Profi

Zidărie de exterior Porotherm  
30 N + F Profi

Porotherm  
25 N + F Profi

Mortar Porotherm 
Profi în rost subțire

Accesorii Spumă adezivă 
Porotherm Profi 
Dryfix extra

Rolă** pentru 
aplicarea mortarului 
în rost subțire

Clădirile construite cu blocuri ceramice sunt pur și simplu…
   

Mai sănătoase.

Materialele de construcție ceramice sunt sănătoase, 
în primul rând pentru că nu eliberează în atmosfera 
înconjurătoare particule poluante sau alergene și 
pentru că permit zidului să respire.

Mai eficiente energetic.

Datorită configurației și caracteristicilor de material, 
blocurile ceramice reușesc să izoleze termic și să 
înmagazineze căldura. Astfel, împiedică răcirea rapidă 
a încăperilor iarna și protejează împotriva încălzirii 
excesive vara.

Mai sigure.

Casele construite din blocuri ceramice sunt deosebit 
de stabile și sigure sub încărcări mari. Datorită  
rezistenței lor mecanice, zidurile din cărămidă 
protejează în caz de cutremure și incendii. Blocurile 
ceramice sunt incombustibile și, de aceea, previn 
răspândirea focului la alte camere sau la alte clădiri. 

Mai silențioase.

Zidurile din cărămizi au proprietăți excelente de  
izolare fonică. Grosimea zidului contribuie la  
reducerea zgomotului provenit atât din exteriorul, cât 
și din interiorul casei.

**Notă: forma rolei pentru aplicare mortar poate fi diferită față de varianta prezentată în catalog.

Prinde viteză cu 
Porotherm Profi

Sistem complet de zidărie ceramică
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Terasa și grădina ta sunt o extindere în aer liber 
a camerei de zi, locuri ideale în care să petreci timp cu prietenii
sau să te recreezi în liniște. 

Dacă ești în căutarea inspirației pentru a-ți înfrumuseța grădina, 
soluțiile complete SEMMELROCK stein+design sunt răspunsul: 
materialele rafinate, atent selecționate, suprafețele combinate 
elegant, precum și tehnicile speciale de finisare creează combi-
nația perfectă între estetic și funcționalitate.

Îți punem la dispoziție soluțiile noastre pentru grădini și terase, 
zone de intrare și căi de acces auto, ziduri și garduri precum și 
elemente decorative, indiferent dacă planifici o grădină nouă sau 
reproiectezi grădina existentă.

Descoperă
oferta anului
2021

Ofertă valabilă în limita 
stocului disponibil

Orice motive ai avea,
mergi pe

Pavaj   |   Dale   |   Garduri   |   Borduri   |   Jardiniere

Design? sau Rezistență?

ASTI® Combi pavaj

ASTI® NATURA dale

ASTI® COLORI dale

APPIA ANTICA® ANTICHIZAT pavaj

LA LINIA® pavaj

APPIA ANTICA® pavaj

PASTELLA® pavaj

RETTANGO® pavaj

CITYTOP® Grande combi pavaj

De ce să alegi pavajele SEMMELROCK?

SISTEMUL EINSTEIN® 
UNIC ÎN ROMÂNIA
Cea mai bună tehnică de îmbinare 
cu distanțiere

AVANTAJELE SISTEMULUI EINSTEIN®:
• Creșterea considerabilă a  

rezistenței suprafeței la trafic
• Protecție împotriva deplasării 

elementelor pe direcție orizontală
• Tehnologie de transfer a sarcinii 

pentru a preveni deteriorarea 
marginilor elementelor

• Lățime fixă a rostului de îmbinare

Portofoliu variat și versatil
Aspect unitar obținut prin  
combinarea diferitelor produse  
din aceeași gamă.

Finisarea deosebită a suprafețelor
Finisare specială obținută prin 
tehnologii variate: colorflow, 
color mix, suprafață spălată, 
marmorată, texturată.

Rezistență la îngheț  
și soluții de degivrare pe bază de 
clorură de calciu
SEMMELROCK garantează aceste 
caracteristici pentru toate produ-
sele declarate conform cu EN 1338, 
EN 1339 şi EN 1340

Forma combi
Combinații variate de forme 
și dimensiuni pentru un 
aspect original.

Calitate garantată
Produsele SEMMELROCK sunt reali-
zate şi verificate în conformitate cu 
normele europene EN1338, EN1339, 
EN1340, EN15435 şi EN771.

Criterii CE
Pavajele, dalele și bordurile 
SEMMELROCK au înscris simbolul 
CE, garanția conformității produse-
lor cu normele europene.

Vezi portofoliul complet SEMMELROCK pe semmelrock.ro
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Soluții complete pentru amenajări exterioare
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OFERTĂ

SPECIALĂ 9+1Profită acum
de oferta

CUMPERI 9 ȚIGLE,
PLECI CU 10!*

*Ofertă valabilă pentru modelele Bolero, Twist, Tango Plus și Inspira, în perioada Aprilie-Decembrie 2021,
la partenerii autorizați. Regulamentul promoției este disponibil pe wienerberger.ro

Vezi portofoliul complet de produse ceramice TONDACH pe wienerberger.ro

Tondach Inspira antracitTondach Inspira antracit

De ce să alegi țigla ceramică TONDACH?
   

33 ani de garanție*: garanția 
TONDACH include și costurile 
cu manopera. 

Ceramica este un izolator fonic 
și termic superior altor soluții de 
învelitori pentru acoperiș.

Rezistență la 150 cicluri de  
îngheț-dezgheț, umiditate și alți 
factori externi.

Acoperișuri pentru generații: țigla 
ceramică are o durată de viață de 
peste 100 de ani.

Costurile cu energia sunt mai mici 
cu până la 20%, confortul termic 
fiind optim în orice anotimp.

Țiglele ceramice TONDACH sunt 
prietenoase cu mediul înconjură-
tor, în procesul de fabricare fiind 
folosite materii prime naturale.

Estetică: descoperă gama variată 
de culori, finisaje și stiluri pe  
wienerberger.ro.

Este un produs natural, obținut  
prin arderea argilei la peste 1000° C.

Sistemul complet de acoperiș 
TONDACH – oferim tot ceea ce ai 
nevoie pentru montarea acoperi-
șului tău.

TONDACH înseamnă „acoperiș din lut”, un nume foarte 
sugestiv pentru liderul producției de țiglă ceramică în 
Europa Centrală și de Est.

Cu o istorie de mii de ani, țigla ceramică a trecut cu succes proba 
timpului. S-a reinventat mereu și este și astăzi o soluție ideală 
pentru cei care își doresc acoperișuri rezistente, dar și deosebite 
din punct de vedere estetic.

Cu o tradiție de 140 ani, brandul TONDACH este prezent în 
România din anul 2004. Fie că vorbim despre construcții noi, 
lucrări de renovare, sau de restaurare a monumentelor istorice, 
noua generație de țigle ceramice TONDACH oferă o multitudine 
de forme și culori pentru proiectarea acoperișurilor, dar și a fața-
delor cu un design spectaculos și modern.

Alege țigla ceramică TONDACH 
pentru construcția acoperișului casei tale

Bolero
Culori disponibile

teracotă / roșu / maro / maro arămiu / antracit / 
negru

teracotă / roșu / vișiniu lucios / maro arămiu / 
maro / antracit / negru satinat / negru lucios

Twist
Culori disponibile

teracotă / titan / antracit

Inspira
Culori disponibile

Tango Plus
Culori disponibile

teracotă / roșu / maro / maro arămiu / antracit

* Conform termenilor și condițiilor din certificatul de garanție Tondach.

Sistem complet de acoperiș ceramic
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Diversitate mare de culori și 
texturi - portofoliul TERCA conține 
118 produse unice, cu forme, texturi, 
culori și posibilități infinite de  
combinare, țesere și punere în operă.
   
Rezistență și durabilitate – fiind 
arse la minim 1.200°C, produsele 
TERCA rezistă timp îndelungat la 
factorii externi, la îngheț și dezgheț,  
aspectul lor neavând de suferit.  

Aspect vizual impresionant – 
datorită culorilor vii și a texturilor și 
formelor unice, amenajările cu pro-
dusele TERCA au un impact vizual 
puternic, devenind elementul vedetă 
al oricărui proiect.

Versatilitate – produsele pot fi 
adaptate oricărui stil de amenajare 
(clasic, modern, industrial etc.).

Confort termic – placajele ceramice 
TERCA permit folosirea temoizolației 
cu ventilare naturală.

Întreținere ușoară – produsele  
își păstrează culorile vii, nu necesită 
proceduri de întreținere specială 
și nici înlocuirea parțială sau totală 
odată cu trecerea timpului.

Pereți care respiră – pereții  
amenajați cu placaj ceramic TERCA 
permit difuzia vaporilor de apă și 
astfel nu apare mucegaiul la interior.

Produse ecologice – produsele 
sunt fabricate din materiale  
naturale, fiind prietenoase cu mediul 
înconjurător.

Livrare în 48 de ore – pentru  
produsele aflate în stoc.

Consultanță tehnică specializată – 
specialiștii Wienerberger sunt alături 
de tine cu sfaturi practice și calcul al 
necesarului de materiale, începând 
din faza de proiect a amenajării și 
până când proiectul este finalizat.

Gamă completă de produse – 
portofoliul TERCA cuprinde toate 
materialele necesare pentru punerea 
în operă: chit, adeziv și mortar.

Formatul Long Brick – din pasiune 
pentru frumos și pentru proiecte 
spectaculoase, dar și ca răspuns la 
solicitările arhitecților și designerilor 
ce doresc să utilizeze produse cu 
dimensiuni neobișnuite, portofoliul 
TERCA include produsele Long Brick 
și Long Slips cu lungimea de  
aproximativ 50 cm, culori și finisaje 
variate.

De ce să folosești produsele TERCA pentru amenajarea fațadei sau a interiorului casei tale:

Vezi portofoliul complet de produse TERCA pe wienerberger.ro

Terca Artiza Maaseiker Bont

Fațade

Terca Forum Ombra Terca Agora Superwit / Agaatrijs / Grafietzwart

Amenajări interioare

Terca Wasserstrich Special Zwart Terca Belle Epoque de Mons

Coșuri de fum Șeminee Socluri

Terca Basia Spaans Rood      Terca Agora Superwit      Terca Agora Wit Ivoor

Garduri

Terca Rustica Oud Kempisch      Terca Linnaeus Salix

TERCA este lider pe piața europeană de produse ceramice  
destinate amenajărilor exterioare și interioare - cărămidă aparentă 
și placaj ceramic.

Wienerberger comercializează în România 22 colecții și 118  
produse cu o varietate de texturi, nuanțe și tonuri - de la produse 
ceramice albe sau ocru, până la produse în culori autentice de 
cărămiziu, roșu, gri, antracit și negru.

Principalele atuuri ale produselor ceramice TERCA sunt frumusețea 
naturală, durabilitatea, dar și unicitatea – pentru că diferitele  
tehnologii de fabricare a cărămizilor TERCA fac ca fiecare bucată 
să fie unică, din punct de vedere estetic.

TERCA răspunde nevoilor arhitecturale moderne, oferă posibilități  
nelimitate de proiectare și punere în operă și conferă un caracter 
aparte oricărui interior sau exterior de clădire.

Cărămidă aparentă și placaj ceramic
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Specialiștii Wienerberger îți oferă consultanță gratuită în alegerea 
materialelor potrivite proiectului tău.
Vezi datele lor de contact pe wienerberger.ro/suport-servicii

FACI PLANURI  
PENTRU  

CASA DE VIS?

Cu noua aplicație VeDeTondach poți vizualiza mai multe tipuri de învelitori cu diferite modele de 
țiglă, culori și modalități de montaj. 
Dă frâu liber imaginației! Ai la dispoziție întreg portofoliul de produse, cu modele pentru orice tip 
de acoperiș, fie el în stil clasic, mediteranean sau modern și peste 25 de nuanțe pentru acoperișuri 
cu personalitate. Acum îți este și mai ușor să alegi cel mai potrivit acoperiș Tondach pentru casa ta.

Cere o simulare personalizată gratuit pe vedetondach.wienerberger.ro

Totul în 3 pași simpli: 
     selectezi casa care ți se potrivește
     alegi un model de țiglă, culoarea dorită și tipul de montaj
     rezultatul este afișat în rubrica din dreapta

VeDeTondach
o simulare personalizată  
a acoperișului tău 
Tondach  

Află mai multe despre Semmelrock GardenVisions pe semmelrock.ro

Fii propriul designer al grădinii tale 
cu noua noastră aplicație mobilă
Propria soluție de amenajare este la un pas distanță

Ai dori să vezi cum vor arăta gră-
dina, terasa sau aleile utilizând 
pavajul ales? Folosind aplicația 
Semmelrock GardenVisions poți 
vizualiza propriile idei de amenajare 
într-un mod jucăuș, ușor și personal. 
Tot ce trebuie să faci este să des-
carci aplicația pe telefon sau tabletă, 
să faci o fotografie a propriei grădini, 
să marchezi zona pe care dorești să 
o pavezi, să ajustezi aliniamentul și 
perspectiva – și este gata! Pe lângă 
opțiunea de vizualizare, aplicația 
îți oferă și posibilitatea de a vedea 
toate soluțiile de amenajare oferite 
de Semmelrock precum și funcția de 
căutare distribuitor.

Notă: imaginile din catalog sunt cu titlu de prezentare și informare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect, modalitate de punere în operă etc.) de imaginile produselor livrate, 
acestea putând prezenta abateri de la imaginile și descrierile regăsite în prezentul.
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Wienerberger România

Șos. București-Ploiești 42-44
Băneasa Business&Technology Park, Corp A1, Et. 1 
Sector 1, București

Tel:+40 (21) 361 04 50 / 51 / 52
Email: office.romania@wienerberger.com

wienerberger.ro 

youtube.com/WienerbergerOfficial
facebook.com/WienerbergerRomania

Ediția mai 2021

Inovație de peste 200 de ani

Grupul Wienerberger este cel mai 
mare producător de blocuri ceramice 
din lume, cel mai mare producător 
din Europa de țigle ceramice și 
cărămizi pentru fațadă și cel mai mare 
producător din Europa Centrală și de 
Est de pavaje.

Soluțiile complete oferite de Grupul 
Wienerberger prin mărcile Porotherm, 
Tondach, Terca și Semmelrock 
asigură casei tale durabilitate, confort, 
siguranță și performanță energetică.


