
HASZNOS TANÁCSOK TÉGLAVÁSÁRLÁSHOZ! 
Hol keressük a Porotherm termékeket? 
A Wienrbergr leglHpari zlit. termékeit orsiigszerle szuriodö1 
kereskedőpartnerein és azok viszonteladóin keresztül ertékesiti. Értékesítési 
partnereink számos siolgáltatással állnak ;i vÉe;arlók rendelkeiésére, 
úgymint a szŰ k súges termékmennyiség kiszámítása, mérnökszaktanács 
adás, készletezés, fuvarozás, rakodás, iIklve f ődernreridszeáH ik alal 
risztamihoz szükséges alátámasztó rendszer bérletének biztosítása. 
A mennyiségi számítÉist szerz ődött partnereink. (Iii akar ceg(r ik müszaki 
szaktanácsadó szolgálata is elvégzi. Amennyiben igénybe kivánja venni 
szolgáltatásunkat, kérjük küldje €l tervét (alaprajz 1:100 méretben, a met-
szetek és homlokzatok) központi cirnünkre "mennyiségszámítás" jeligével. 
Az egyes k roske(ksek altal nyiijlott szolgáltatások körér ő l tájékozódhat 
www. wienerberger. hu/kereskedő-kereső modulban, ahol Partnereink 
don iot őscs jelt megyei bontáshan talalla meg Válassza ki az építkezés 
helyszínéhez legközelebb es ő két-három kereskedést, és kérjen tő lük ár-
a lánlatot 

a rendelkezésére álló engedélyezési vagy kiviteli terv alapján.
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Kereskedésb ő l az építés helyszínéig 
Csaladi I iázal upító vásárlainknak javas Ijuk, hagy ne csupan egyegy 
termék, vagy termokcsop irt árai után erdeklódjenek, például ne csak 
a téglatermékek vagy födém árait kérdezzék meg, hiszen kedvezőbb 
árajánlatot kaphatnak, ha több, esetleg egyid őben szükséges termékre 
kérnek árajánlatot; például tégla es h őszigelel ő zsákos habarcs, vagy a 
késóbbiekben felhasználásra kerül ő termékekre is, például tégla, habarcr; 
ás tetőcserép. A teglateímekel egyes gyártok eltér ő méretekben gyártják, 
ezért javasoljuk, hogy mindig m'-ben kérjen téglatermékekre árajánlatot. 
Ajánljuk kiegészít ő termékeink (p1. feles elemek) alkalmazasát, mellyel id ő t 
takaríthat meg a kivitelezés alatt, illetve az egyes szerkezetek megépítésre 
kínált megoldásainkat (p1. káva vagy falsarkok kialakítása alkalmas 
termékeink), melyek speciális szerszámok hiányában is jelentős anyagi 
előnyt jelentenek. 
Minden ollett ii Epitoanyag kereskeilot ő l tevék, iyséqi körét ő l függ ően - a 
termékeket házhoz szállítással, lerakodással együtt is kérheti, melynek 
költsege további ártargyalásra adhat lehet őséget. A rakatok nagy méretük 
és törnegük miatt fajlagosan drágán fuvarozhatóak ős mozgalliatóak, ezert 
ennek el őkészítésere feltétlenül figyelmet kell szentelni. A fuvarozás és 
mozgatás Ugyanis csak speciális eszközök és speciális szaktudás segít-
ségével oldható meg, illetve csak így kerülhet ő cl a termriekek serülés(,,, 
a rmHn őség rorrilása. Fontos megállapodni a fuvarozást végz ő vállalkozóval, 
hogy az érkez ő árut lerakodja-e és pontosan hova: az utcára, a telekre vagy 
szükség esetén, akár a födémre daruzva. 

Raklapok költsége és visszaváltása 
A Wionerbur jer lermekeit a szállill iatóság és niozgatl atóság érdekoben 
raklapokra csomagolva értékesíti. A Wienerberger a raklapokért letéti díjat 
és használati díjat számol fel. A használati díj a termék amortizációjának
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