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Vzorkovny BRICKLAND
lepší jednou vidět
než stokrát slyšet.

Výsledný dojem z lícové cihly nebo obkladového pásku je
dán nejen jeho barvou, kterou jsme se v tomto katalogu
snažili maximálně věrně zachytit, ale i strukturou povrchu.

PLZEŇ

Především u tzv. ražených prvků hraje reliéf viditelné
části zásadní roli. Proto jsme vám vyšli vstříc a vybudovali
v Česku tři vzorkovny.

PRAHA

Najdete je v Praze, Plzni a Kroměříži a jejich návštěvu vám
vřele doporučujeme. V reálu na vyskládaných vzorcích
nejlépe pochopíte celou ušlechtilou krásu tohoto materiálu
a daleko lépe si vybrané barvy představíte v konkrétním
prostředí svého domu a jeho okolí. A podáme vám tam
pomocnou ruku.

KROMĚŘÍŽ

Architektonické studio
BRICKLAND
PRAHA

Strakonická 1199/2 (RIVER BUSINESS CENTRE)
150 00 Praha 5 - Smíchov
Volba fasády nebo dlažby okolo domu je důležité
rozhodnutí. Investičně i emočně. Ne každý z nás však
disponuje takovou fantazií, aby si dokázal představit
jednotlivé barevné varianty cihel, pásků a dlažeb
BRICKLAND na svém domě, který má v tu dobu většinou
jen „papírovou“ či virtuální podobu.
Proto vám doporučujeme navštívit naše architektonické
studio v pražské vzorkovně a nechat si zpracovat naši
firemní architektkou vizualizaci domu podle svého
konkrétního projektu s vámi vybranými cihlami či dlažbami.
Uvidíte, co s výslednou podobou dokáže udělat změna
barvy cihel či spárovací hmoty a jak která barva „sedne“
ke konkrétní architektuře.

Tuto službu vám v případě
realizace poskytneme ZDARMA.

Nepomucká 208, 326 00 Plzeň-Černice
Strakonická 1199/2 (RIVER BUSINESS CENTRE), 150 00 Praha 5 - Smíchov
Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž

TRNAVA
Orešianska 11, 917 00 Trnava, Slovenská republika

Vizualizace použití lícového zdiva Renaissance na fasádu domu

Vážení zákazníci,
více než 20 let dodáváme a montujeme lícové cihly,
obkladové pásky a cihelnou dlažbu v České republice
i v mnoha dalších zemích v Evropě i mimo ni. Naše
zkušenosti se pravidelně stávají návodem a zdrojem
informací pro vás. Naše katalogy jsou často „zdrojem
informací“ i pro ostatní dodavatele lícových cihel v ČR.
Není proti tomu obrany. Svědčí to o správnosti naší
cesty. Ale právě teď držíte v ruce originál!

Více než 20 let úspěšně plníme přání našich zákazníků.
Postavení značky BRICKLAND ve společnosti
Jsme na trhu přes 20 let a jsme velice úspěšní. To vše můžeme prokázat
tisícovkami reálných, snadno doložitelných referencí. Vedle tohoto
„standardního“ byznysu si ceníme ještě něčeho, co sice není tolik
měřitelné, co však o nás vypovídá stejně hodnotně:

Přehled námi dodávaného sortimentu:
lícové cihly ražené, tažené, klinker
cihelné obkladové pásky ražené, tažené a klinker, včetně
rohových a úhlových

nedáváme ani nebereme úplatky a podnikáme podle zákonů ČR

cihelné dlažby exteriérové

nenabízíme jinou než prvotřídní kvalitu zboží,
a to včetně akčních výprodejů

unikátní cihelné dlažby COTTO interiérové

doprodeje zboží a důvody snížení ceny vždy transparentně
zveřejňujeme na internetu

nosné překlady z lícových cihel včetně statických výpočtů

přispíváme na charitu, protože máme to štěstí, že přispívat můžeme
dodržujeme veškeré hygienické, bezpečnostní a ekologické předpisy,
stejně jako legislativní nařízení vlády, certifikační a zkušební procedury
nevyužíváme Schwarz systém, přestože bychom na něm mohli vydělat
nikomu nedlužíme a nechceme, aby někdo dlužil nám
nemáme žádné nedoplatky vůči státu

speciální maltové směsi, lepidla, spárovací hmoty
spony a pomocné kotvení pro odvětrané lícové zdivo
kompletní zateplovací systém s cihelným páskem
příslušenství pro zhotovení fasády
doplňkový sortiment, například přírodní a umělý obkladový kámen,
keramické dělicí stěny, světlolamy
stavební chemie zaměřená na impregnaci a čištění cihelných fasád

nekopírujeme ostatní a už jsme se smířili s tím, že ostatní kopírují nás
dobří zaměstnanci u nás zůstávají, jinam odcházejí ti druzí
úspěch nepřichází sám od sebe, proto mu svojí prací vycházíme vstříc

Ještě než se rozhodnete
Rozhodnout se pro konkrétní typ fasády není jednoduché. Fasáda
z „lícovek“ je vždy originální, krásná a v průběhu jejího užívání
s potěšením zjistíte, že vám šetří náklady na energie a je bezúdržbová.
Přesto jsme si vědomi složitosti volby, a proto vám nabízíme její ulehčení:

Přehled našich služeb:
Právě služby našim zákazníkům považujeme za pilíř svých úspěchů.
Tady BRICKLAND disponuje obrovskými zkušenostmi z tisíců dodaných
a mnohdy i realizovaných fasád z lícového zdiva. Oprávněně tvrdíme –
v této oblasti nemáme v Česku konkurenci.
montáž lícových cihel po celé ČR
montáž obkladových pásků po celé ČR
(montujeme i z konkurenčních materiálů)
montáž cihelných dlažeb a příslušenství po celé ČR

v ČR máme 3 vzorkovny, v nichž uvidíte námi dodávané materiály
a získáte i potřebné informace
pro naše zákazníky máme katalogy produktů, prospekty speciálních
postupů, jako je například náš certifikovaný zateplovací systém,
a informační CD a DVD
velice žádaný je reprezentativní katalog našich realizací, v němž
můžete vidět použití lícové fasády nebo její části na nejrůznějších
architektonických stylech
samozřejmostí jsou internetové stránky s mnoha online službami
náš zkušený obchodník za vámi dojede, vše vám vysvětlí, doveze
a ukáže vzorky

půjčovna mobilního a trubkového lešení na vlastní stavby

firemní architekt vám přímo na studii vašeho domu předvede
vizualizaci jednotlivých cihel a barev spárovacích hmot, což má
zásadní vliv na výsledné vnímání stavby

půjčovna speciálního nářadí a pomůcek pro zhotovení fasády
z cihel nebo obkladových pásků

speciální námi vyvinutý software COLORMAKER vám ukáže, jak
vypadá fasáda míchaná až ze tří druhů cihel

měření původní nebo zhotovené cihelné fasády termokamerou,
včetně vyhodnocení dat, a kontrola odvětrávané fasády endoskopem

v případě potřeby vám zašleme vzorky cihel, pásků a dlažeb,
zapůjčíme vzorkové tabule

školení architektů, včetně vydání certifikátu

zboží vám dodáme do libovolné destinace, samozřejmostí je
Slovensko, exportujeme do Ruska, Itálie, Libanonu …

počítačové fotorealistické vizualizace fasád i dlážděných ploch

školení stavebních firem, včetně vydání certifikátu

Předáním díla to pro nás nekončí
Zákazník firmy BRICKLAND u nás, kromě standardní záruky,
volitelně získává:
kontrolu fasády zaměřenou na praskliny, výkvěty a znečištění
s následným doporučením k údržbě nebo odstranění vzniklých vad

samozřejmostí je vyhotovení kompletní a přesné nabídky, která
obsahuje vše potřebné ke zhotovení fasády nebo díla a jejíž cena
není zvyšována žádnými „vícepracemi“

Novinka
V závěru roku 2013 jsme vybavili naši autodopravu platebním
terminálem, který umožňuje zákazníkům zaplatit bankovní kartou až
při fyzickém převzetí a zkontrolování dodaného zboží.

dodatečnou impregnaci fasády nebo jejích extrémně zatížených částí
kontrolu kvality termokamerou po stanovené době
údržbu dlažeb a jejich čištění

Jsme BRICKLAND a jsme na to hrdí.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ LÍCOVÝCH CIHEL A OBKLADOVÝCH PÁSKŮ

LÍCOVÉ CIHLY RAŽENÉ

Takto vyráběné cihly mají vzhledem k nízkým tlakům při lisování
do forem nasákavost až do 20 %, průměrnou pevnost 12 MPa, ale
velmi vysokou odolnost proti mrazu. To je dáno tím, že při lisování
do forem není výrobek vystaven dodatečnému pnutí, které je příčinou
poškození cihly při opakovaném nasáknutí a následném zmrznutí
vody v jednotlivých pórech. Ražené cihly jsou vždy plné a mají čtyři
pohledové strany.
Vyrábějí se v jednotlivých formách, podobně jako dětské bábovky.
Cihlářská hlína se promísí a obalí pískem, aby se nepřilepila na stěny

OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ

Vyrábějí se společně s rohovými pásky řezáním z jednotlivých ražených cihel. Síla se pohybuje kolem 23 mm, a to proto, že povrchová struktura ražených cihel je hluboká až několik milimetrů
a při síle pásků pod 20 mm by pásky při řezání a následné dopra-

CIHELNÁ DLAŽBA RAŽENÁ

Vyrábí se stejně jako ražené cihly, tedy za za vyšších teplot. Proto
má vyšší pevnost a nižší nasákavost. Její povrch je hrubý, neklouzavý, ale není praktický do míst, kde hrozí vyšší riziko znečištění.
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formy, a pro správně hrubý povrch cihel se vypískuje i forma. Barevné
písky po výpalu vytvářejí na povrchu cihel různé zabarvení podle druhu
použitého písku. Podle síly, kterou je pak hlína natlačena do formy, se
na stěnách cihly vytváří potřebné „vrásky“, které jí propůjčují vzhled
staré, ručně vyráběné cihly. Někdy se pro maximální vyplnění formy
hlína zarazí raznicí, po níž zůstává miskovitá prohlubeň – vanička.
Při stavbě se cihly kladou touto vaničkou nahoru. Cihly se vysušují
a následně vypalují při teplotě kolem 1 100 °C.

vě praskaly. Fyzikální vlastnosti těchto pásků jsou shodné s fyzikálními vlastnostmi ražených cihel s výjimkou pevnosti v tlaku,
která však u obkladových pásků není požadována a ve většině
případů ani sledována.

Cihly se suší a následně pálí při teplotách do 1 100 °C. Tažené cihly
mají, vzhledem ke zhutnění v lisu, nasákavost do 14 % a pevnost
často nad 25 MPa. Ve většině případů jsou děrované, i když je lze
vyrobit i jako cihly plné. Mají jednu dlouhou a dvě krátké pohledové
strany. Různé povrchové struktury se vytváří válečkováním nebo pískováním ihned po vylisování.
Vyrábějí se tak, že cihlářská surovina je dopravena do vakuového
šnekového lisu, kde je po promísení, zvlhčení a propaření odsáván

OBKLADOVÉ PÁSKY TAŽENÉ

Vyrábějí se přímo tažením z vakuového lisu nebo řezáním z jednotlivých cihel. Rohové pásky se řežou z cihel. Vzhledem ke způsobu
výroby se mohou vyrábět v síle 7 až 14 mm. Čím jsou pásky tenčí, tím

vzduch, dochází ke zhutnění a následně je surovina vytlačována šnekem za vysokého tlaku ke kuželovitě se sbíhajícímu ústí. Na jeho
konci je forma s jaderníkem, která udává výsledný tvar a rozměry
cihel. Jaderník slouží k vytváření otvorů v cihle a k zastavení otáčení
suroviny roztočené šnekem. Rovněž omezuje pnutí vzniklé průchodem strojem. Z lisu vychází souvislý pás slisované hlíny, která se
následně rozřezává na jednotlivé cihly.

více jsou náchylné ke zkroucení a ohybu. To lze při obkládání částečně eliminovat silnější vrstvou lepidla. Výsledné vlastnosti tažených
pásků jsou podobné jako u cihel.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER
Jejich výroba je stejná jako výroba tažené lícové cihly. Aby však mohly
být označovány klinker, jejich nasákavost musí být nižší než 6 %. Toho
se dosahuje použitím jinak namíchané cihlářské suroviny, vyšším tlakem ve šnekovém lisu a vyšší vypalovací teplotou (až 1 200 °C).

Cihly klinker mají vyšší pevnost a při poklepání o sebe jasně zvoní.
Dříve se označovaly jako „zvonivky“. Povrch je většinou hladký, nebo
jen mírně válečkovaný, aby se na povrchu netvořily trhlinky a nezvýšila se tak nasákavost cihel nebo pásků.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ LÍCOVÝCH CIHEL A OBKLADOVÝCH PÁSKŮ

LÍCOVÉ CIHLY TAŽENÉ

DLAŽBY KLINKER

Vypalují se při vysokých teplotách, kdy dochází ke slinutí vrchní vrstvy
hlíny, která vytvoří charakteristický povrch. Jsou vhodné do interiéru
i exteriéru a vyrábějí se v různých odstínech cihlově červené barvy.
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

OBECNÉ INFORMACE
O LÍCOVÝCH CIHLÁCH
Mějme vždy na paměti to základní. Cihly i pásky jsou ryze přírodní materiál.
Vyrábějí se z různých typů cihlářských hlín, které jsou míchány podle
požadavků na konečný výrobek. Jiné směsi na lícové cihly, jiné na tepelněizolační bloky, jiné na střešní krytinu. Pomineme-li vypalovací teplotu,
výsledná barva cihel závisí převážně na směsi. Tedy žádné chemické
barvení jako u betonových napodobenin. Právě použitím více druhů hlín
dochází u výrobků k jemným barevným a rozměrovým odchylkám, které
u cihlářské výroby nelze vyloučit.
Někteří „odborníci“ informují veřejnost o přidávání chemických látek
proti výkvětům do cihel, na kterých se pak již nikdy nevytvoří bílý povlak.
Ano, někdy se při nadměrném výskytu kalciových sloučenin v cihlářské
surovině přidávají látky, které společně reagují ještě před výpalem, a tím
se omezí výskyt cicváru v lícových cihlách. Ale cihly jsou i nadále stejně
náchylné na vznik výkvětů, například při nedodržení technologického
postupu při zdění nebo když sloupek z lícových cihel či komín kryjeme
betonovým zákrytem bez izolace.
Také zaručené informace o dvakrát vypálených cihlách berte s rezervou.
Při výpalu cihel dochází v pecích ke složité a nevratné dvojité přeměně
krystalické mřížky křemene, který je v surovině ve značné míře obsažen.
Na výsledné přeměně závisí fyzikální vlastnosti výrobků – především
pevnost a křehkost. Při opětovném výpalu se tato vazba krystalické mřížky
naruší, cihly popraskají a při poklepání se mnohdy úplně rozsypou. Je to
jako propagovat dvakrát pečené buchty.
Barvy cihel v katalogu ukazují barvu hlavní lícové plochy cihly. Boky cihel
mohou mít odlišné zabarvení, rovněž protilehlé dlouhé strany mohou
vykazovat barevné rozdíly. Na plochách ražených cihel se také často
objevují „odřená“ místa, která vznikají při vyklápění cihel z formy. Tyto
odřeniny nelze z technologických důvodů vyloučit a nejsou důvodem
k reklamaci, stejně jako zmíněné barevné odlišnosti. Je to naopak důkaz
použití přírodních materiálů.

JAK CHÁPAT HODNOTY
FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ
Pevnost lícových cihel většinou svojí hodnotou výrazně překračuje
pevnost nosného zdiva celé stavby. Pokud nechceme, aby lícové
cihly plnily statickou funkci (sloupy, nosné pilíře), není třeba hledat
výrobky s maximální pevností, mnohdy za zbytečně vyšší cenu. Také
minimální nasákavost není tím nejdůležitějším kritériem. Ze zkušenosti
na stavbách v prostředí České republiky a z výsledků z autorizovaných
zkušeben již dnes víme, že ražené cihly s vyšší nasákavostí prokázaly při
správném provedení větší odolnost vůči mrazu a jeho častému střídání
s oblevami než cihly tažené. Nakonec i nasákavost omítky a nosného
zdiva bývá mnohem vyšší než při použití lícových cihel.
Důležité je, zda je sendvičové zdivo správně založeno, odizolováno
a odvětráno, jestli je zajištěna prostupnost par celou konstrukcí stěny,
jestli je použité správné a kvalitní příslušenství a jestli má montážní
firma zkušenosti a praxi s pásky či lícovými cihlami, nebo se to bude
na vaší fasádě učit ...
Na našem trhu se lze setkat s mnoha rozměry cihel, které mnohdy motají
hlavu architektům a jejich CAD programům. Ano, je dobré mít projekt
připravený na milimetry tak, abychom nedořezávali cihly mezi okny, pod
střechou či pod parapetem. Ale co když dodané cihly budou o 5 mm
kratší nebo o 3 mm vyšší? Vyhovují normě. Přijde tedy potom celá práce
při přípravě vniveč? Co když vás svým provedením nebo cenou zaujmou
jiné cihly nebo poskytovanými službami jiný dodavatel? Máte odmítnout
s poukázáním na rozměr lišící se od projektu? Ne! Mějte na paměti, že
to podstatné je realizační firma. Ta dokáže před založením zdiva nebo
obkladu rozměřit všechny délky, přepočítat šířky spáry a rozvrhnout
případné dořezávky do plochy tak, aby výsledek s reálně dodanými
cihlami odpovídal vašim představám.

DOPORUČENÍ
Dejte při výběru lícových cihel přednost svému vnímání a vkusu, případně
svůdnému našeptávání manželek před přísnou a strohou řečí čísel hodnot
nasákavosti, pevnosti a rozměrů. Nechejte si od nás zdarma zpracovat
počítačovou vizualizaci vašeho budoucího domu, poslat vzorky ...
Vyberte si zkrátka především to, co se vám líbí. Za kvalitu veškerého
našeho sortimentu totiž vždy ručíme.
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NE101 Antiek Rood

NE102 Goya

NE103 Dali

NE104 Veneto

NE105 Neo Barok

NE106 Aubergine

NE107 Hoevesteen t 15

NE108 Hoevesteen t 16

NE109 Kersenbloesem NE

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

NE100 Famenne Antiek
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY
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NE110 Magnolia

NE111 Imperador

NE112 Robinia

NE113 Trafalgar

NE114 Begijnhofsteen

NE115 Siena Zilver

NE116 Premium

NE117 Paladio

NE118 Capri

NE119 Julium

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

NE121 Carma

NE122 Horta

NE123 Gabriella

DE100 Agaat

DE101 Vlasenbloem

DE102 Olde County Weathered Red

DE103 Rose

DE104 Cobra

DE105 Branco

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

NE120 Santorini
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY
1/2014
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DE106 Cromo

DE107 Retro Boomse Klamp

DE108 Old Farndale Multi

DE109 Exclusive

DE110 Appelbloesem DE

DE111 Rose Wijchen Gereduceerd

DE112 Bijou

DE114 Renaissance

DE117 Olde County Antique

DE118 Prata Genuanceerd

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

EN100 Geel Rose EH 981

EN101 Koper Roodbont EH 451

EN102 Provinciaals Oranje EH 301

EN103 Koper Rood EH 441

EN104 Barnsteen EH 951

EN105 Limburgs Oranje Bont EH 321

EN106 Baltic Amber EH 881

EN107 Rood Boszand EH 501

EN108 Canyon EH 961

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

DE119 Cromo Genuanceerd
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY
1/2014
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EN109 Ohrid EH 861

EN110 Como EH 771

EN111 Carthago EH 941

EN112 Ladoga EH 831

EN116 Escorial EH 161

EN117 Inka EH 041

EN118 Pavlov

EN119 Kashmire

EN120 Faience

ROH100 Grijs

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

EO101 Bruin EO 271

EO102 Oranjerood EO 261

EO103 Sahara EO 831

EO104 Royal Rosso EO 801

EO105 Naturrood EO 211

EO106 Old English EO 861

EO107 Yellow Sun EO 851

EO108 Flora EO 581

EO109 Cotto EO 551

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

EO100 Warmrood EO 251
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY
1/2014
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EO110 Oasen EO 841

EO111 Carbon EO 241

MU100 Norderney 16

MU101 Erika 5

MU102 Netterden 28

MU104 Westfälisch Bunt 7

MU106 Niederrhein 6

MU107 Borkum 14

MU108 Sägemehl 1

MU109 Baltrum 24

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

MU112 Gelb Nuanciert 904

MU113 Moyland 33

MU117 Juist 44

MU118 Rheingold 34

MU119 Rheinisch Bunt 36

IB101 Grosvenor Gold

IB105 Grosvenor County Mixture

IB107 Bradgate Golden Purple

IB110 Bradgate Multi Cream

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

MU110 Havanna 25
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY
1/2014
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IB116 Tonbridge Handmade Heather Grey

IB118 Crowborough Multi Stock

IB119 Brunswick Wilton Yellow

FR100 First Quality Multi Facing

FR102 Selected Dark Facing

FR103 Selected Light Facing

TK100 Atinea

TK101 Abote

TK102 Cienna

TK103 Kastanjebruin

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

TK105 Lichtbrons

TK106 Orchidee

TK107 Pastorale

TK108 Trentino

TK109 Weldbrons Gesintered

Red Brickland

HB101 Maldon Antique

HB102 Barok 83

HB103 Welnam Antique

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

TK104 Kingswood oranje
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LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

SERIE 50
1/2014
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Pokud jste navštívili Nizozemí nebo Belgii, asi jste si všimli, že tam používané lícové cihly a pásky mají trochu
jiný formát. Na první pohled jsou menší a fasáda působí vizuálně odlišně. Tento formát SERIE 50 vám nyní
BRICKLAND nabízí. Výborně vypadá především na menších plochách. S formátem SERIE 50 se skvěle
pracuje a velice dobře se rozměřuje potřebné množství.

EN501 Tanganyika

EN502 Vostok

EN503 Tharsis

EN504 Toba

EN505 Teide

EN506 Ararat

EN507 Cerre Negro

EN508 Butak

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

ROS500 White

ROS501 Alems Red

ROS502 Alems Bont

ROS503 Nassau Bont

ROH500 Zalm Bont

ROH501 Weluve Rood

ROH502 Henna Rood

ROH503 Zalm Geel

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY

EN515 Huron

SERIE 50

EN509 Guntur
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LÍCOVÉ CIHLY KLINKER
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FL100 Alaska

FL101 Alaska Gesintered

FL103 Alkamaar

FL104 Brechts Bont

ML101 Muhr 01

ML102 Muhr 02

ML103 Muhr 03

ML104 Muhr 03 EG

ML105 Muhr 06 K

ML106 Muhr 08

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

ML108 Muhr 14

CE300

CE313

CE313 a

CE313 g

CE313 t

CE313 o

CE313 la

CE0154

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

LÍCOVÉ CIHLY KLINKER

ML107 Muhr 11
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LÍCOVÉ PÁSKY KLINKER
1/2014
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CE2700

CE3366 dk-S

CE3367

CE7421 rs

CE7425-6-9hl

ABR1875

AB1925/0

AB1828/0

AB1821 Malta

AB1822 Nordkap

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

CES100 Creta 1

CES102 Creta 3

CES103 Venezia 1

CES104 Venezia 4

CES105 Imperia Grafit 60/30

CES106 Imperia Tera 60/30

CES107 Nepál 1

CES108 Nepál 2

CES109 Marseille 3

CES110 Marseille 4

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

OBKLADY Z UMĚLÉHO KAMENE

Obkladové umělé kameny BRICKLAND přinesou do vašich realizací netradiční styl pro oživení interiéru a exteriéru.
Kameny jsou určeny pro obklad stěn, fasád, plotů, komínů, ale i pro obklad obytných prostor, včetně koupelen. Obklady
nahrazují lomový kámen. Zadní, pracovní strana kamene je rovná pro snadné nalepení a srovnání kamenů na stěně.

1/2014
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Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Vedle cihel a obkladových pásku dodává BRICKLAND i cihelné dlažby.
Jde klasický přírodní produkt, jehož užívání je ověřeno staletími. Nic,
co po jedné či dvou sezónách vyjde z módy.
Co získáte s našimi cihelnými dlažbami:
Individuální architektonický styl
Vysokou estetickou hodnotu přírodního produktu
Módním výkyvům nepodléhající vysokou užitnou hodnotu
Bezproblémový odtok přírodních vod podložím
Jednoduchou opravitelnost danou rozebíratelností dlažby
Snadnou údržbu po dobu užívání dlažby
Několik dobrých rad pro kavlitní výsledek:
Věnujte mimořádnou péči složení a zhutňování jednotlivých podkladových vrstev.
V běžné praxi není důvod pro pokládku dlažby do betonové směsi.
Dlažba by měla být rozebíratelná.
Výšku dlažby volte podle předpokládaného zatížení. Pro pochozí
plochy doporučujeme 40 – 45 mm, pro pojezdové do 3,5 t výšku
52 mm a pro extrémní zatížení dlažbu výšky od 65 mm.
Dlažba není dobarvována, proto se v katalogu i na internetových
stránkách vždy trochu liší od reality.
Cihelná dlažba je přírodní produkt bez další povrchové úpravy. Například olejové skvrny nejsou proto odstranitelné a vyžadují výměnu zasažených prvků.

Exclusive + dlažba Rotblaubunt

CIHELNÉ DLAŽBY

CIHELNÉ DLAŽBY - VÝHODY

Crowborough Multi Stock + dlažba Rotblaubunt
1/2014
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CIHELNÉ DLAŽBY
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PK01 Niederlautsitzer Gelb

PK02 Gelbbunt

PK03 Naturrot

PK04 Rotbraunbunt

PK06 Hellbraunbunt

PK06S Hellbraunbunt Spezial

PK07 Herbstlaub

PK08 Lachsrot

PK08S Lachsrot Spezial

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

CIHELNÉ DLAŽBY
PK15 Schwarzbunt Edelganz

TKP100 Rot

TKP101 Rotblaubunt

TKP102 Florentz Bunt

TKP103 Nussbraun

TKP104 Braunbunt Geflammt

TKP105 Schwarzbraun

TKP106 Penter Gelbbunt

TKP107 Husum Gelbbunt

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.
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CIHELNÉ DLAŽBY
1/2014
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AB100 „Danzig“ Dunkel Rot Anthrazit

AB101 „Atlantis“ Anthrazit Silbergrau

AB102 „Dormagen“ Karminrot Grau Bunt

AB103 Malmö

AB104 Köln Rot Geflammt

AB105 Carbo

AB106 Ember

AB107 Opalblau Geflammt

AB108 Rot Nuanciert

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

CIHELNÉ DLAŽBY
AB109 Braun Nuanciert

AB110 Lederfarben Nuanciert

AB111 Herbstlaub Geflammt

AB112 Altfarben Bunt Geflammt

AB113 Eisenschmelz Bunt Geflammt

AB114 Heide Bunt

Vizualizace
pomáhá

AB115 Mitternachtsblau

AB116 Recker Bunt

Stejně jako u fasád i zde vám
doporučujeme využít službu naší
firemní architektky a nechat
si udělat kvalitní počítačovou
vizualizaci stavby s vámi
předvybranou dlažbou. Usnadní
vám rozhodování s výběrem
dlažby architektonicky
„sednoucí“ k okolní zástavbě.

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.
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CIHELNÉ DLAŽBY
1/2014
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TKA01 Hladká
červená světlá

TKA02 Drsná
červená světlá

TKA03 Antique
červená světlá

TKA04 Doppio
drsná světlá

TKA05 Doppio
antique světlá

TKA06 Hladká
červená tmavá

TKA07 Drsná
červená tmavá

TKA08 Antique
červená tmavá

TKA09 Doppio
drsná tmavá

TKA10 Doppio
antique tmavá

TKA11 Hladká
červená melír

TKA12 Drsná
červená melír

TKA13 Antique
červená melír

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

CIHELNÉ DLAŽBY
EH901 Toscana

EH902 Pompei

EH903 Square Edge Paver

ROP100 Alems Bont

ROP101 Mangan

ROP102 Gendt Bont

ROP103 Alems Rood

ROP104 Duffelts Rood Bruin

ROP105 Nassau Bont

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.
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CIHELNÉ DLAŽBY COTTO
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Dlažba COTTO je jedinečný výrobek! Je určena pro milovníky originality, jedinečnosti, individuality a vysoké kvality, protože
každý kus je ručně vyráběný. Každá dlaždice je originál, lehce odlišný od ostatních kusů v dodávce. Svou celkovou originalitu
získává výrobními postupy, které se dědí z generace na generaci. Tato nadčasová dlažba je vyráběná tradičním způsobem,
pálená v peci na 1040 °C. Tento postup dodává finálnímu výrobku vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení.
Dlažba se velmi snadno čistí a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, je stejně praktická jako keramická dlažba. Je výborným
vodičem tepla, proto je vhodná i pro podlahové vytápění. Prodyšnost materiálu zase šetrně přispívá k lidskému zdraví. Výrobek
je odolný vůči vodě a skvrnám.

Cotto Classico

Cotto Classico

Cotto Vellutato Cartegiatto

Cotto Chairo Anticato

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Budoucí dlážděnou plochu si dobře rozplánujte. Udělejte výškové i směrové zaměření stávajícího stavu, posuďte rozsah
a sklon plánovaných ploch.
Následné zemní práce jsou nesmírně důležité pro celkový výsledek a dlouhodobé užívání zpevněné plochy. Odstraňte veškerou
rozbředlou zeminu. Výsledkem musí být řádně zhutněná plocha
pro podkladové vrstvy.

CIHELNÉ DLAŽBY

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

PODKLADOVÉ VRSTVY
Opakovaně mějte na paměti, že nic nezachrání špatně udělané
přípravné práce, nedostatečně zhutněný podklad či nevhodnou
skladbu podkladových vrstev.
Modul přetvářnosti pro zhutnění by měl dosáhnout 30 MPa.
Vlastní složení podkladových vrstev vychází především z konkrétního předpokládaného používání zpevněné plochy a očekávaného zatížení. Obvykle můžete vyjít ze specifikací uvedených
v tomto katalogu.
Jednotlivé vrstvy by se měly zhutňovat maximálně po tloušťkách do 15 cm. Zabráníte tak budoucímu propadání dlažby.
Je samozřejmé, že se jako materiál jednotlivých podkladových
vrstev použije kamenivo odpovídající frakce a kvality.

POKLÁDKA
Pokládka cihelné dlažby BRICKLAND se provádí ručně na finální kladecí vrstvu. Postupujte vždy proti spádu dlážděné plochy,
tedy od jejího nejnižšího bodu.
Kontrolujte rovnost vzniklých spár.
V okolí kanálů, sloupků či obrubníků dořežeme cihlovou dlažbu
na potřebný rozměr.
Položenou dlažbu nejprve zasypeme křemičitým pískem o velikosti zrna do 2 mm a teprve po vyplnění všech vzniklých spár provádíme zhutnění vibrační deskou s gumovou kontaktní plochou.
Opětovné druhé zasypání pak dokončí kvalitně odvedenou práci.
dlažba PK01

dlažba Rotblaubunt

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.
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CIHELNÉ DLAŽBY

SOUVRSTVÍ MATERIÁLŮ PRO
MONTÁŽ CIHELNÝCH DLAŽEB

DOPORUČENÉ SLOŽENÍ
PODKLADOVÝCH VRSTEV

EXTERIÉR - VODOPROPUSTNÁ MONTÁŽ

CHODNÍK

Cihelná dlažba

45 - 52 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm
50 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm

Spárovací hmota
vodopropustná dvousložková spárovací hmota
s epoxidovou pryskyřicí, nebo vodopropustná,
velice dobře čistitelná jednosložková spárovací
hmota k okamžitému použití
Minimální šířka spáry – 3 mm
Minimální hloubka spáry - 30 mm

100 mm - drcené kamenivo 0 - 63 mm
rostlý terén

Pokládka – maltové lože
vodopropustná trasscementová drenážní malta
– propustnost vody 1000 l/m2 při vrstvě
3 cm za hodinu
Podklad
zhutněné štěrkové lože „KUFR“, kde je zajištěno
odvedení vsakující vody vhodnou drenáží, popřípadě drenážní strouhou se sklonem minimálně
1,5 – 3 %. V každém případě je nutno zabránit
vzniku stojící vody!!!

40 - 60 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm
100 - 150 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm

rostlý terén

POJEZDOVÉ PLOCHY do 3,5 t

EXTERIÉR - VODONEPROPUSTNÁ MONTÁŽ
Cihelná dlažba

65 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm

Spárovací hmota
vodonepropustná spárovací hmota s přísadou
trassu pro spáry 5 – 25 mm

100 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm

Lepení
při rovném podloží do tenkého a středního
maltového lože

200 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm

Izolace
utěsňovací stěrka do 0,5 bar

100 mm - štěrkopísek 0 - 8 mm

Kontaktní přechodový můstek
přechodový můstek s křemičitým pískem
Podklad
železobetonová deska

rostlý terén

CHODNÍK s pojezdem do 3,5 t
52 - 65 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm
50 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm

INTERIÉR
Cihelná dlažba

Spárovací hmota
dvousložková spárovací hmota s epoxidovou pryskyřicí, nebo velice dobře čistitelná jednosložková
spárovací hmota k okamžitému použití
Rustikální cihlové dlažby spárovat FM – FM-X.
Lepení
při rovném podloží do tenkého a středního
maltového lože
Kontaktní přechodový můstek
(dle stavu betonu a uvážení)
přechodový můstek s křemičitým pískem

200 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm

rostlý terén

POJEZDOVÉ PLOCHY nad 3,5 t
65 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm

Podklad
potěrový beton

100 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm

100 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm

OSAZENÍ PRVKŮ PRO ODVODNĚNÍ
V místech, kde si z různých důvodů nevystačíme s přirozeným odtokem dešťové vody, používáme odvodňovací žlaby, které můžeme umístit jak na okraj, tak na libovolné místo dlážděné plochy.

200 mm - drcené kamenivo 32 - 63 mm

100 mm - štěrkopísek 0 - 8 mm

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU U OBRUBNÍKU
DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

skladba
vrstev
dle typu
a zatížení

rostlý terén

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

skladba
vrstev
dle typu
a zatížení

- odvodňovací žlábek se osadí do betonového lože ze zavlhlé betonové
směsi třídy C12/15 v tloušťce 10 cm zároveň při osazování obrubníku

OHRANIČENÍ PLOCH
CIHELNOU DLAŽBOU
Už jsme zmínili význam hraničních prvků, které zabraňují bočnímu
pohybu jednotlivých kamenů a jejich následnému uvolnění a poškození.
Standardně se k tomuto účelu používají cihlové nebo jiné obrubníky.

ZAHRADA

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU DO DLAŽBY
izolační fólie

skladba
vrstev
dle typu
a zatížení

skladba
vrstev
dle typu
a zatížení

- odvodňovací žlábek se osadí v místě úžlabí dlážděné plochy
standardním způsobem do kladecí vrstvy
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DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

drenážní zásyp

skladba vrstev
dle typu a zatížení

perforovaná drenážní hadice

Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Cihelné dlažby Brickland vám přinesou nejen vysokou užitnou hodnotu, ale nabízejí také
prostor pro kreativní vyskládání vámi vybrané dlažby. Získáte tak finální estetický výsledek,
který bude plně odpovídat vašim představám i okolní architektuře. Na následující stránce
vám představujeme některé varianty vyskládání.

CIHELNÉ DLAŽBY

VZORY VYSKLÁDÁNÍ
CIHELNÝCH DLAŽEB

dlažba Rotblaubunt
Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.
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PLOTOVÉ PRVKY
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PLOTOVÉ PRVKY
Kromě fasád, dlažeb a interiérových řešení dodává BRICKLAND svým
zákazníkům prvky venkovní architektury. Patří mezi ně ploty, opěrné
zdi, pergoly, krby, zahradní domky atd. Zejména pro plotové sloupky
dodáváme krycí desky, které rozměrově vyhovují našim cihelným
prvkům.

KERAMICKÉ KRYCÍ DESKY
SLOUPKŮ A ZÍDEK
Jako jediní v České republice vyrábíme ze speciálních keramických směsí
krycí prvky sloupků a zídek. Mají neuvěřitelně nízkou nasákavost pod 3 %
a rozměrově (max. 50 x 50 cm) pokrývají naprostou většinu potřeb tohoto
segmentu. Barevnost je vytvořena nanesenou engobou, a je proto stálá
i v našich klimatických podmínkách. Keramické krycí desky jsou vhodné
nejenom pro zakrytí sloupků a zídek z lícových cihel všech výrobců
a dodavatelů na trhu, ale i pro ostatní zdicí materiály. Desky vyrábíme
ručně a nelze proto dosahovat kalibrovaných rozměrů. Stejně tak jejich
barevnost může vykazovat drobné rozdíly dané touto technologií výroby.

objednací Maximální půdorysný
Maximální krycí
číslo
rozměr sloupku (mm) rozměr hlavice (mm)
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C2

215 x 215
250 x 250
290 x 290
330 x 330
380 x 380
440 x 440
510 x 510

215 x 215
250 x 250
290 x 290
330 x 330
380 x 380
440 x 440
510 x 510

legenda k tabulce

Vnější rozměr
hlavice (mm)

c

D1
D2
D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3

330 x 215
380 x 250
440 x 290
440 x 215
510 x 250
590 x 290
440 x 330
510 x 380
590 x 440

330 x 215
380 x 250
440 x 290
440 x 215
510 x 250
590 x 290
440 x 330
510 x 380
590 x 440

béžová

b

HLAVICE SLOUPKU OBDÉLNÍKOVÉ
objednací Maximální půdorysný
Maximální krycí
číslo
rozměr sloupku (mm) rozměr hlavice (mm)

starošedá

a - maximální půdorysný rozměr sloupku
b - maximální krycí rozměr hlavice
c - vnější rozměr hlavice

285 x 285
320 x 320
360 x 360
400 x 400
450 x 450
510 x 510
580 x 580

cihlově červená

a

Vnější rozměr
hlavice (mm)
400 x 285
450 x 320
510 x 360
510 x 285
580 x 320
660 x 360
510 x 400
580 x 450
660 x 510

starošedá

béžová

cihlově červená

KRYCÍ DESKY
objednací
číslo

Maximální šířka
soklu (mm)

KD 105
KD 125
KD 150
KD 220
KD 260
KD 300
KD 330
KD 400
KD 440

105
125
150
220
260
300
330
400
440

legenda k tabulce

Maximální krycí šířka
Vnější rozměr
desky (mm)
krycí desky (mm)
105
125
150
220
260
300
330
400
440

a - maximální šířka soklu
b - maximální krycí šířka desky
c - vnější rozměr krycí desky

175 x 250
195 x 250
220 x 250
290 x 250
330 x 250
370 x 250
400 x 250
470 x 250
510 x 250

starošedá

c

b
béžová

a
cihlově červená

KRYCÍ DESKY - TVAROVÉ DOPLŇKY
cihlově
červená

PLOTOVÉ PRVKY

HLAVICE SLOUPKU ČTVERCOVÉ

béžová

cihlově
červená

béžová

starošedá

Krycí deska ukončovací,
krycí šířka 105-300 mm

cihlově
červená

béžová

starošedá

Krycí deska rohová 45°,
krycí šířka 105-300 mm

*

PŘÍKLAD SESTAVENÍ SLOUPKŮ

starošedá

Krycí deska rohová 90°,
krycí šířka 105-300 mm

*

* u rozměrů od 300 mm

je rohový prvek lepený
ze dvou kusů

PARAPETY
cihlově červená

béžová

Parapet P1, šířka 300 mm, hloubka 225 mm

starošedá

cihlově červená

béžová

starošedá

Parapet P2, šířka 250 mm, hloubka 300 mm
1/2014

37

PŘÍSLUŠENSTVÍ – MALTOVÉ SMĚSI A LEPIDLA

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH MALT
Zdění lícových cihel nebo montáž obkladových pásků, mají svá specifika,
která pro kvalitní výsledek v každém případě doporučujeme respektovat.
Zdivo musí být zděné na vazbu, to znamená, že svislé spáry následně
nad sebou pokládaných cihel musí být přesazeny minimálně o 4,5 cm.
Spára svislá i vodorovná se obecně uvažuje 1 cm silná. Zdivo musí
být vyzděno na maltu o pevnosti v tlaku 3,5-7 MPa. Mrazuvzdorné
prostředky nejsou přípustné. Při vyzdívání pohledového zdiva maltami
se zdí a spáruje současně. Malta se nanáší v silnější vrstvě, než je
u zdění obvyklé. Při usazování cihly je malta vytlačená ze spár seříznuta
lžící a po zavadnutí finálně upravena. Při tomto způsobu zdění odpadá
následné spárování, spoří se mzdy a náklady na nájem lešení, spára je
homogenní a vylučuje vydrolení malty. Protože jde o pohledovou část
stavby, doporučujeme, aby byla práce prováděna pouze zkušenými
pracovníky. Rádi vám doporučíme naše ověřené specialisty.

VÝHODY POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH MALT
Schopnost speciální malty vázat vodu dělá maltu plastičtější, ta
se snáze a rychleji zpracovává.
Celoplošné vyplnění spár maltou zamezuje vzniku dutin
a prázdných míst, čímž zvyšuje odolnost spár před účinky deště.
Plnohodnotné spojení mezi maltou a cihlou zabraňuje vzniku
poruch a vylučuje následné opravy.
Odpadá časově náročné namáčení savých cihel.
Nevznikají žádné dodatečné náklady na čištění pohledového zdiva.
Nevzniká téměř žádný odpad.
Speciální malty omezují vznik bílých výkvětů na lícových cihlách
nebo obkladových páscích.
Upozorňujeme naše zákazníky, že běžně dodávaná stavební lepidla
nejsou svými vlastnostmi určena pro lepení cihlových pásků.

MALTOVÉ A SPÁROVACÍ SMĚSI - BAREVNÝ VZORNÍK

šedá

bílošedá

jasně bílá

černá

lososová

měděná

pomerančová

červená

tmavošedá

antracitová

bílobéžová

hnědá

zelená

žlutá

ZAMÍCHEJTE SI S NÁMI

COLORMAKER

JEDINEČNÝ ORIGINÁLNÍ SOFTWARE POUZE U FIRMY BRICKLAND!
Uvažujete o kombinaci dvou, či dokonce tří různých
druhů cihel? Nedokážete si tuto kombinaci cihel
představit? Natož s různými barvami spáry?
Objednejte si návštěvu našeho obchodně-technického
poradce, kombinujte cihly, spáry a vybírejte. Naše
vizualizace vám pomohou s rozhodováním a ušetří vás
zklamání z nedokonalé volby.
BRICKLAND je výhradním držitelem licence
softwaru COLORMAKER v České republice.
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BRICKLAND jako první v ČR nabízí výrobu a dodávku prefabrikovaných
překladů z lícových cihel použitých na celou stavbu podle skutečného
statického zatížení překladu. Náležité parametry jsou spočítány
autorizovaným statikem a na ně poskytujeme záruky na prohnutí nebo
popraskání vlivem statického zatížení.
Důrazně zde upozorňujeme na rizika překladů vyráběných
přímo na stavbě nebo nalepením obkladových pásků na jiné
keramicko-betonové překlady. Do takto zhotovených náhražek
není zamontováno pomocné kotvení a hrozí zde narušení
statické únosnosti. Velmi často pak dochází k popraskání
vlastního překladu nebo přilehlého zdiva z důvodu odlišných
mechanických vlastností použitých materiálů.

PŘEKLAD ULOŽENÝ NA KOTVÁCH

PŘÍSLUŠENSTVÍ – PŘEKLADY

VÝROBA PŘEKLADŮ BRICKLAND

Tento typ překladu se dodává na stavbu jako prefabrikát. Při výrobě
nejprve vyřízneme z lícových cihel tvarovky do „L“ a vyskládáme je
na potřebnou délku do formy. Tvarovky je nutno v bednění dostatečně
upevnit proti případnému posunutí. Do spár vložíme těsnění, které
brání průniku betonu na pohledovou stranu lícových cihel. Do formy
osadíme výztuž podle statických výkresů a k výztuži upevníme závěsný
úhelník s výztuží - typ FSW. Formu pak vylijeme betonem a zhutníme.
Překlady se zavěsí za kotvu FSW do ložné spáry zdiva. Překlady je
nutné podepřít v rozporu min. 80 cm do doby dostatečného vyzrání
malty v řádcích nad lícovým překladem.

PŘEKLAD ULOŽENÝ NA ZDI
Tento překlad se vyrábí stejným způsobem, jako překlad uložený
na kotvách s tím rozdílem, že se délka na každé straně prodlouží o dvě
cihly pro uložení překladu na lícovou stěnu. Kotvy FSW se již neosazují.
Překlady je nutné podepřít v rozporu min. 80 cm do doby dostatečného
vyzrání malty v řádcích nad lícovým překladem. Při uložení delších
nebo více zatěžovaných překladů typu 1 a 2 se používají pro zavěšení
konzolové kotvy HK 4S. Počet a typ těchto kotev je stanoven podle
konkrétního použití na stavbě a podle skutečného zatížení překladu.

PŘEKLAD PRŮBĚŽNÝ
a) uložený
b) zavěšený
Překlady průběžně uložené se kompletují až přímo na stavbě pomocí
úhelníků HW a závěsných úhelníků HK 4 F. Pro zavěšený průběžný
překlad je nutno použít atypické závěsy pro zavěšení lícových cihel
pod úhelník HW nebo HK 4 F. Překlad uložený má spodní pohledovou
plochu tvořenou viditelným nerezovým úhelníkem. Překlad zavěšený
má spodní pohledovou plochu z cihlových tvarovek.
Poznámka: Překlady jsou dodávány na míru ke konkrétním zakázkám a jsou pevnostně spočítány autorizovanými osobami. Ke každému
překladu je možné dodat statické výpočty. Upozornění: Po zavěšení překladů na stěnu je nutná podpěra po dobu vytvrdnutí nadezděných ploch!
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PŘÍSLUŠENSTVÍ – TVAROVKY
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TVAROVKY
(dostupnost jednotlivých tvarovek ke konkrétním typům cihel je
uvedena v ceníku)
BRICKLAND vždy nabízí komplexní řešení, protože má na paměti
spokojenost svých zákazníků. Naše tvarovky si poradí téměř se všemi
architektonickými detaily a tyto prvky budete mít vždy ve stejném
designu jako celou fasádu.

AN 1.2
vnější roh 45°
segment

AN 3.2
vnitřní úhel 45°

AN 5.2
jednostranný úkos

BN 1.2
jednoduchá
zaoblená

BN 2.2
dvojitá
zaoblená

AN 6.2
dvojitý úkos

PL 3.2
parapet podélný

PL 2.2
parapet příčný

Bez rohových pásků nikdy neuděláte perfektní fasádu! Základní rohový pásek se používá pro oblepení
rohů stavby, ostění oken a dveří, polepení nadokenních překladů. Při použití těchto pásků se na hranách stavby netvoří výrazná svislá spára a je velmi těžké rozeznat, že jsou cihly nahrazeny obkladovými
pásky. Obkládaná plocha působí celistvým dojmem cihlového obkladu. Pohledové plochy pásku jsou
LxV a SxV. Vyrábí se ze všech typů ražených cihel.
Zkrácený rohový pásek plní stejnou funkci jako základní rohový pásek. Používá se tam, kde není nutné
dodržet základní rozměry rohového pásku a kde je možné použít menší rozměr. Je výhodný zejména
svou cenou. Počet kusů v dodávce je však omezený. Tyto zkrácené rohové pásky je možné objednat
pouze společně se základními rohovými pásky, a to maximálně stejné množství, jako je počet základních kusů.

ROHOVÝ PÁSEK PODÉLNÝ
Používá se zejména pro oblepení nadokenního překladu, aby vazba pásků zůstala v běhounovém provedení – efekt tzv. průběžného překladu. Pohledová plocha tohoto pásku je LxV. Spodní plocha pásku
LxS je barevně shodná, povrch nikoliv, jedná se o technologickou stranu. Vyrábí se ze všech typů ražených cihel.

ROHOVÝ PÁSEK PŘÍČNÝ
Používá se zejména jako tvarový doplněk pro oblepení nadokenního překladu nebo parapetu, kdy potřebujeme využít delší stranu pásku pro zakrytí otvoru mezi překladem a oknem nebo potřebujeme
plasticky zvýraznit přesahující parapet z fasády. Delší plocha tohoto pásku je barevně shodná, povrch
nikoliv, jedná se o technologickou stranu. Pohledová plocha tohoto pásku je SxV. Vyrábí se ze všech
typů ražených cihel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ROHOVÉ PÁSKY

ROHOVÝ PÁSEK ZÁKLADNÍ A ZKRÁCENÝ

ÚHLOVÉ ROHOVÉ PÁSKY
Jsou k dispozici pro vnější a vnitřní úhly stěny 45°. Vyrábí se lepením ze všech typů pásků ražených
a z tažených pásků od síly 12 mm. Pro lepení je použit speciální mrazuvzdorný pevný tmel, který je
v podobném barevném provedení jako použitý pásek. Tyto pásky výrazně urychlují montážní práce, při
lepení odpadá pracné ruční seřezávání jednotlivých pásků a vzniklá svislá spára svou barvou odpovídá páskům. Při montáži je možné pro vznik vazby každý druhý kus obracet „vzhůru nohama“, ale pro
lepší vzhled a zachování struktury stěny je vhodné objednat stejný počet levého a pravého provedení.
K vytvoření přesné vazby lze jednotlivé strany úhlového pásku bez problémů krátit úhlovou bruskou
s diamantovým kotoučem. Na zakázku je možné vyrobit i pásky jiných úhlů v rozmezí 20° až 85°.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ – UŽITEČNÍ POMOCNÍCI

NANOIMPREGNACE SUPREME
ANTIGRAFFITI

ZSE - ODSTRAŇOVAČ
CEMENTOVÉHO ZÁVOJE

Supreme AntiGraffiti je přípravek na bázi
nanočástic pro preventivní ochranu
a následné odstranění graffiti. Přípravek
vytvoří neviditelnou, vysoce hydrofobní
povrchovou ochranu minerálních podkladů.

Speciální čistič na fasády a podlahy bez solí
a kyseliny sírové. Bezpečně odstraní cementový
závoj a následně chrání podklad. Účinný také
na vápenný povlak, saze, rez, stejně jako
na atmosférické znečištění. Vhodný pro exteriéry
i interiéry. Prostředek ZSE se nanáší čistý nebo
ředěný vodou v poměru max. 1:5.

IMPREGNACE SUPREME
NANOMINERAL
Ochrání cihelnou fasádu (ale i ostatní
minerální podklady) před znečištěním
a nasáknutím vodou, poskytuje jí samočisticí
schopnosti a vysokou odolnost vůči
povětrnostním vlivům.
Aplikace je transparentní a nerozeznatelná
pouhým okem.

IMPREGNACE SUPREME
NANOMINERAL+
Přípravek určený pro hydrofobní a olejofóbní
povrchovou ochranu minerálních povrchů. Je
transparentní impregnační nátěr na bázi nanočástic
pro aplikaci na minerální vodorovné povrchy jako jsou
např. dlažby. Nanočástice prostupují do větší hloubky
materiálu a tím se stává více odolným mechanickému
zatížení. Ošetřený povrch chrání před vnějšími vlivy
jako jsou například: prachové částice, voda, olej, řasy,
mechy a cementové výkvěty. Tím vytváří „samočisticí
schopnost“ tzv. lotosový efekt, který šetří čas
a náklady na běžnou údržbu povrchu.

ATLAS SILSTOP
Hydrofobní silikonový prostředek na ochranu
stavebních prvků jako jsou cihlové a vápenopískové
zdi, beton a omítky. Roztok penetruje do hloubky
materiálu a zajišťuje mu vysokou úroveň
paropropustnosti. Atlas SILSTOP je transparentní
hotový roztok k přímému vnitřnímu i vnějšímu
použití. Roztok se nesmí ředit ani zahušťovat.
Průměrná spotřeba 0,2 l/m2.

AQUACLEANER C300
Neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně
znečištěných povrchů a fasád. Přípravek je určený
pro ruční, nízko a vysokotlaké mytí. Byl vyvinutý pro
rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonů,
kamene, žuly a ostatních velmi špatně čistitelných
povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje
nečistoty, čistí, obnovuje a renovuje podklad.
Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky. Jeho
gelová konzistence je ideální pro použití na svislých
stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.
Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.
Nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování,
pískování, tryskání suchým ledem, broušení nebo mytí
abrazivními čističi, které poškozují povrch.
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KSE
Tekutý čisticí prostředek k odstraňování
vápenatých sraženin a slabých nečistot
na vyzdívaných a betonových plochách
v interiéru i exteriéru. Bez rozpouštěcích
prostředků a kyseliny chlorovodíkové.
Bezpečně a snadno odstraňuje zbytky malty,
výkvěty a lehká znečištění na keramických
materiálech, jako například stěnových
a podlahových dlaždicích, mozaikách,
porfyru apod. Prostředek KSE se již neředí.

OCHRANNÁ MŘÍŽKA
Vkládá se do větracích spár ve spodních
řadách cihel. Brání hmyzu a drobným
hlodavcům vniknout do konstrukce
sendvičového zdiva a hnízdit tam.

SPÁROVACÍ LOPATKA
Pro spárování lícového zdiva
a pásků. Při tomto způsobu
spárování rozděláváme
spárovací hmotu sušší, aby
nedocházelo k zašpinění
spárované plochy.

APLIKÁTOR SPÁROVACÍ HMOTY
Tuto jednoduchou pomůcku
ocení profesionálové i amatérští
kutilové. Připojením běžné vrtačky
k aplikátoru a volbou otáček
dostáváte konzistentní množství
flexibilní spárovací směsi. Průměr
dávkovacího otvoru ve špičce
aplikátoru je 4 - 15 mm.

AQUACLEANER C762

SPÁROVACÍ PYTEL

Biologicky odbouratelný vodní, univerzální
prostředek k čištění stavebních povrchů silně
znečištěných od biologických nečistot (řasy,
mechy, plísně). Přípravek lze použít na různé
typy materiálů jako např. kámen, beton, žula,
obkladové a lícové cihly atd. Je vhodný jak pro
ruční, tak i pro nízko a vysokotlaké mytí.

Neocenitelný pomocník při
spárování obkladového zdiva,
cihel, umělého i přírodního
kamene apod. Při tomto způsobu
spárování používáme spárovací
směs s vyšším obsahem
záměsové vody.

Bezkontaktní se používá s lícovými cihlami.

Kontaktní se používá s obkladovými pásky.

Základní znaky:

Základní znaky:

používá se téměř výhradně u novostaveb
vyžaduje základy pro obvodovou zeď, obvykle spojené
se základy stavby
z vnitřku stavby ji tvoří nosná obvodová
zeď, izolační materiál (obvykle minerální
vlna nebo extrudovaný polystyren),
vzduchová mezera a ukotvený plášť
z lícových cihel
Tato fasáda je odvětraná
a sendvičové řešení přináší
vynikající parametry
pro úsporu energií.

je možné ji použít u novostaveb i při rekonstrukcích starších domů
obkladové pásky se lepí přímo na zeď bez dalších stavebních zásahů
obkladové pásky se lepí na zateplovací systém
Pokud se pásky lepí na zeď postavenou z klasických zdicích materiálů,
uživatel získá především estetickou hodnotu. Pokud je ale zeď
postavena z moderních materiálů, jakými jsou například broušené
vícekomorové cihelné bloky nebo cihly plněné vatou, můžete
obkladové pásky aplikovat s vysokým energetickým efektem přímo
na zeď. Jde o velice rychlý, estetický a energeticky úsporný způsob.
Rozhodnete-li se dát obkladové pásky na dům z klasických zdicích
materiálů, a nechcete se přesto vzdát budoucích úspor na energii,
doporučujeme náš zateplovací systém BRICKLAND.
1
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ÚSPORA ENERGIÍ BRICKLAND

S cihelnými materiály BRICKLAND máte na výběr
dva základní typy řešení fasád: bezkontaktní a kontaktní.

6
5

Lícová cihla Brickland
Průduch
Minerální izolace
Extrudovaný polystyren
Překlad Brickland
Lícový pásek lepený
do flexibilního tmelu
Rám okna

Parapetní cihla

Hydroizolace
Kotva

PE síťka proti hmyzu
Vzduchová mezera
Extrudovaný polystyren
Základy

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BRICKLAND
Přináší vynikající výsledky v úsporách energií a exkluzivní originální vzhled s lícovými pásky. Je výhodně použitelný na novostavbách
stejně jako při rekonstrukcích starších budov. V případě použití
materiálů podle certifikovaného systému získáte nejen kvalitně
a funkčně provedené zateplení stavby, ale i záruku na zateplení jako
celek. Zateplovací systém Brickland/Quick-Mix je certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pod čísly
204/C5a/2012/020-027392 a 204/C5a/2012/020-027396.

ZATEPLENÍ
S POUŽITÍM DODATEČNÉ IZOLACE
1 - minerální lepicí malta k přilepení izolačních desek, osazení
a přestěrkování skelné tkaniny i k lepení pohledových pásků (RKS)
2 - minerální vata (fasádní s kolmým vláknem) nebo fasádní
stabilizovaný polystyren
3 - minerální lepicí malta vhodná k stěrkování
a uložení sklotextilní tkaniny (RKS)
4 - sklotextilní tkanina vtlačená do stěrkovací malty (R 267)
5 - montáž hmoždinek až přes přestěrkovanou tkaninu
(talířová hmoždinka s ocelovým hrotem - šroubovací)
6 - talíř přítlakový (KWL)
7 - přestěrkování plochy a hmoždinek (RKS)
8 - minerální lepicí malta vhodná k lepení pohledových pásků (RKS)
9 - obkladový pásek (povrchová úprava obkladovými pásky)
10 - malta ke spárování pohledových pásků (FM)

PŘÍRUČKA
PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BRICKLAND
Detailně zpracovaný postup při zateplení s použitím zateplovacího systému
BRICKLAND naleznete v našem speciálním katalogu: Technologický postup pro
zhotovení zateplovacího systému s použitím cihlových obkladových pásků Brickland.
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MONTÁŽ LÍCOVÝCH CIHEL
A OBKLADOVÝCH PÁSKŮ
Pokud se rozhodnete pro lícové zdivo, rozhodněte se i pro správnou
montážní, či chcete-li stavební firmu. Nezapomeňte, že zdivo je
skutečně „lícové“ a všechny nerovnosti ve spárách, dořezávky, výškové
rozdíly, vzniklé praskliny ve zdivu či chyby při samotném založení zdiva
už nikdy a ničím nevyrovnáte a nespravíte. Společnost BRICKLAND
disponuje montážními skupinami, které fasádu provedou tak, aby
po funkční i estetické stránce plně odpovídala vašim představám
a nárokům. Na naši práci pochopitelně poskytujeme záruky. Určitě
oceníte naprostou samostatnost našich pracovníků, kteří sami
navrhnou optimální řešení a pracovní postup.

MONTÁŽ CIHELNÝCH DLAŽEB
BRICKLAND nabízí od roku 2013 jako novou službu profesionální
pokládku cihelných dlažeb. Jde o komplexní službu zahrnující:
zemní práce, dovoz a uložení štěrků a betonu, zhutňovací a vibrační
práce, veškeré ostatní přípravné činnosti a vlastní pokládku. Dlažby
pokládáme v několika variantách uložení a různých typech skladby.
Dlouholeté zkušenosti naší firmy, a detailní znalosti technologie výroby
lícových cihel a cihelných dlažeb, jsou zárukou toho, že naši zákazníci
dostávají ty nejkvalitnější materiály a nejlepší služby, zajišťující jejich
dlouhodobé a spokojené užívání.

MONTÁŽNÍ SLUŽBY BRICKLAND
ŠETŘÍ VAŠE NÁKLADY

Zhotovení položkového rozpočtu na výstavbu, v němž jsou
uvedeny všechny materiály a práce tak, aby realizace mohla být
dokončena na klíč bez dalších příplatků a víceprací.
Rozměření stavby tak, aby při montáži nedocházelo ke vzniku
dořezávek, „kvantlíků“, širokých vyrovnávacích spár apod. Již
při zaměření je zohledněno usazení parapetů nebo překladů.
Zaměření stavby zajistí minimální prořez a ztráty na materiálu.
Staticky odpovídající zajištění výroby překladů, návrhy nosných
prvků kotvení.
Doprava všech materiálů na stavbu v ceně (s výjimkou skládání
jinými mechanismy).
Odborná montáž tepelné izolace (minerální vaty, polystyrenu)
včetně úchytových prvků.
Použití vhodných maltových směsí, lepidel a spárovacích hmot
(i barevných), které spojují požadavky pro použití ve venkovním
prostředí a použití pro různě nasákavé lícové cihly nebo
obkladové pásky.
Montáž všech příslušných prvků obvodového zdiva - cihly, pásky,
překlady, izolace, zdění a spárování cihel jednokrokovou maltou,
lepení a spárování pásků, nosného kotvení a spon, parapetů,
tvarovek a ostatních detailů fasády.
Záruka na zhotovené práce v délce 36 měsíců.
O kvalitě naší práce se přesvědčte v katalogu REALIZACE
BRICKLAND, kde jsou označené stavby, na nichž montáž
prováděli naši pracovníci.

Nejčastější chyby, s nimiž se setkáváme
při neodborné montáži:

dořezávky, kvantlíky a nenavazující spáry vzniklé špatným
rozměřením
barevné rozdíly spár po vyspárování
praskliny překladů, zejména delších, při použití pomocného
vynášeného kotvení
zbytečně intenzivní výkvěty na cihlách nebo páscích vzniklé
nedostatečnou znalostí technologických postupů
velké množství odpadu z odřezků cihel a pásků, maltových
a spárovacích směsí
až trojnásobná doba aplikace ve srovnání s odbornou montáží
našimi pracovníky
křivé stěny, křivé spáry, různé tloušťky spár, umazané zdivo
problémy při usazování výplní stavebních otvorů vzniklé
neznalostí pracovních postupůt
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Upozorňujeme, že tuto práci by měli dělat lidé s dostatkem zkušeností.
Doporučujeme vám objednat si montáž u naší sesterské společnosti BRICK, s.r.o.

Provádíme pokládku cihelných dlažeb.
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Muhr 7 Westfälisch Bunt

Antiek Rood

Ohrid EH 861

Neo Barok

TERMOKAMERA
A ENDOSKOPIE
Jedním z důvodů pořízení nové fasády, vedle toho estetického,
je snížení energetických nároků na vytápění interiéru. Jak ale
odhalit skutečná slabá místa, kudy vám utíká nejvíce peněz?
„Dobrých rád“ najdete kolem sebe hodně, ale jaká je jejich
objektivita? BRICKLAND vám nabízí změření tepelné ztráty
profesionální termokamerou, včetně předání získaných dat
a barevného termosnímku. Měření provádějí naši proškolení
zaměstnanci a můžete s námi ihned konzultovat vhodné kroky.
Měření termokamerou lze provádět pouze v topné sezóně a je to
jediný rychlý a dostupný způsob získání objektivních údajů. Další
službou společnosti BRICKLAND je endoskopická kontrola, která
prověří kvalitu a stav odvětrávané fasády.

Bijou

dlažba Toscana

dlažba Rotblaubunt

OBJEDNEJTE SI ROZSÁHLÝ EXKLUZIVNÍ
REPREZENTATIVNÍ KATALOG REALIZACÍ,
KDE NA 148 STRANÁCH NALEZNETE
STOVKY FOTOGRAFIÍ
JIŽ REALIZOVANÝCH STAVEB
Cena katalogu REALIZACE je 380,- Kč (€15). Při objednání našich cihel,
pásků či dlažby, vám bude zaplacená částka v plné výši vrácena.

dlažba Rotblaubunt

dlažba Husum Gelbbunt + Rot

Kersenbloesem NE + dlažba PK01

dlažba Rotblaubunt

Renaissance

Muhr 7 Westfälisch Bunt

Heidebloem

52

Nasákavost %

Typ

Textura

Název

Mrazuvzdornost

Pevnost MPa

Nasákavost %

Typ

Textura

NE100 Famenne Antiek

25 ± 13 - 14

> 13

ražená

ruční

NE101 Antiek Rood

25

EO100 Warmrood EO 251

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

> 35

± 13 - 14 ražená

ruční

EO101 Bruin EO 271

25

≤ 18

< 15

ražená

NE102 Goya

25

pískovaná

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

EO102 Oranjerood EO 261

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE103 Dali

25 ± 35 - 40 ± 13 - 14 ražená

ruční

EO103 Sahara EO 831

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE104 Veneto

25

> 30

± 13 - 14 ražená

ruční

EO104 Royal Rosso EO 801

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE105 Neo Barok

25

> 35

± 13 - 14 ražená

ruční

EO105 Naturrood EO 211

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE106 Aubergine

25

> 35

± 13 - 14 ražená

ruční

EO106 Old English EO 861

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE107 Hoevesteen t 15

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

EO107 Yellow Sun EO 851

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE108 Hoevesteen t 16

25

> 35

± 13 - 14 ražená

ruční

EO108 Flora EO 581

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE109 Kersenbloesem NE

25

> 30

± 16 - 17 ražená

ruční

EO109 Cotto EO 551

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE110 Magnolia

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

EO110 Oasen EOt 841

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE111 Imperador

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

EO111 Carbon EO 241

25

≤ 18

< 15

ražená

pískovaná

NE112 Robinia

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

MU100 Norderney 16

25

13

< 14

ražená

ruční

NE113 Trafalgar

25

> 30

± 13 - 14 ražená

ruční

MU101 Erika 5

25

13

< 14

ražená

ruční

NE114 Begijnhofsteen

25

> 30

± 16 - 17 ražená

ruční

MU102 Netterden 28

25

13

< 14

ražená

ruční

NE115 Siena Zilver

25

> 30

± 16 - 17 ražená

ruční

MU104 Westfälisch Bunt 7

25

13

< 14

ražená

ruční

NE116 Premium

25

25

NE117 Paladio

25

NE118 Capri

25

NE119 Julium

Pevnost MPa

Mrazuvzdornost

TECHNICKÉ PARAMETRY
1/2014

Název

LÍCOVÉ CIHLY
A OBKLADOVÉ PÁSKY

LÍCOVÉ CIHLY
A OBKLADOVÉ PÁSKY

< 17

ražená

ruční

MU106 Niederrhein 6

25

13

< 14

ražená

ruční

25

< 17

ražená

ruční

MU107 Borkum 14

25

13

< 14

ražená

ruční

25

< 14

ražená

ruční

MU108 Sägemehl 1

25

13

< 14

ražená

ruční

25

30

<7

ražená

ruční

MU109 Baltrum 24

25

13

< 14

ražená

ruční

NE120 Santorini

50

25

17

ražená

ruční

MU110 Havanna 25

25

13

< 14

ražená

ruční

NE121 Carma

50

25

17

ražená

ruční

MU112 Gelb Nuanciert 904

25

13

< 14

ražená

ruční

NE122 Horta

50

25

17

ražená

ruční

MU113 Moyland 33

25

13

< 14

ražená

ruční

NE123 Gabriella

50

25

17

ražená

ruční

MU117 Juist 44

25

13

< 14

ražená

ruční

DE100 Agaat

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

MU118 Rheingold 34

25

13

< 14

ražená

ruční

DE101 Vlasenbloem

25

> 25

≤ 14

ražená

ruční

MU119 Rheinisch Bunt 36

25

13

< 14

ražená

ruční

DE102 Olde County Weathered Red

25

≥ 12

≤ 18

ražená

ruční

IB101 Grosvenor Gold

25

> 15

< 27

ražená

ruční

DE103 Rose

25

> 30

< 15

ražená

ruční

IB105 Grosvenor County Mixture

25

> 15

< 23

ražená

ruční

DE104 Cobra

25

> 30

< 15

ražená

ruční

IB107 Bradgate Golden Purple

25

> 15

< 27

ražená

ruční

DE105 Branco

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

IB110 Bradgate Multi Cream

25

≥ 15

≤ 25

ražená

ruční

DE106 Cromo

25

> 30

± 15 - 16 ražená

ruční

IB116 Tonbridge Handmade Heather Grey

25

> 21

< 20

ražená

ruční

DE107 Retro Boomse Klamp

25

> 40

ražená

retro

IB118 Crowborough Multi Stock

25

> 21

< 20

ražená

ruční

DE108 Old Farndale Multi

25

> 30

± 15 - 16 ražená

DE109 Exclusive

25

> 30

DE110 Appelbloesem DE

25

> 30

DE111 Rose Wijchen Gereduceerd

25

≥ 25

≤ 18

DE112 Bijou

25

> 25

DE114 Renaissance

25

≥ 20

DE117 Olde County Antique

25

DE118 Prata Genuanceerd

< 12

ruční

IB119 Brunswick Wilton Yellow

25

> 35

< 12

ražená

ruční

FR100 First Quality Multi Facing

25

39

8

ražená

ruční

± 16 - 17 ražená

ruční

FR102 Selected Dark Facing

25

39

7

ražená

ruční

ražená

ruční

FR103 Selected Light Facing

25

39

9

ražená

ruční

≤ 15

ražená

ruční

TK100 Atinea

50

> 15

≤ 17

ražená

ruční

≤ 14

ražená

ruční

TK101 Abote

50

> 15

≤ 14

ražená

ruční

≥ 12

≤ 18

ražená

ruční

TK102 Cienna

50

12

17

ražená

ruční

25

≥ 25

≤ 10

ražená

ruční

TK103 Kastanjebruin

50

> 15

≤ 15

ražená

ruční

DE119 Cromo Genuanceerd

25

≥ 25

≤ 10

ražená

ruční

TK104 Kingswood Oranje

50

5

≤ 13

ražená

ruční

EN100 Geel Rose EH 981

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

TK105 Lichtbrons

50

> 25

≤ 15

ražená

ruční

EN101 Koper Roodbont EH 451

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

TK106 Orchidee

50

12

17

ražená

ruční

EN102 Provinciaals Oranje EH 301

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

TK107 Pastorale

50

> 15

≤ 15

ražená

ruční

EN103 Koper Rood EH 441

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

TK108 Trentino

50

12

15

ražená

ruční

EN104 Barnsteen EH 951

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

TK109 Weldbrons Gesintered

50

> 30

≤ 15

ražená

ruční

EN105 Limburgs Oranje Bont EH 321

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

Red Brickland

50

25

≤ 14

ražená

ruční

EN106 Baltic Amber EH 881

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

HB101 Maldon Antique

50

25

≤ 14

ražená

ruční

EN107 Rood Boszand EH 501

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

HB102 Barok 83

50

25

≤ 14

ražená

ruční

EN108 Canyon EH 961

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

HB103 Welnam Antique

50

25

≤ 14

ražená

ruční

EN109 Ohrid EH 861

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN501 Tanganyika

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN110 Como EH 771

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN502 Vostok

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN111 Carthago EH 941

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN503 Tharsis

25

10

< 14

ražená

ruční

EN112 Ladoga EH 831

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN504 Toba

25

20

< 12

ražená

ruční

EN116 Escorial EH 161

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

EN505 Teide

25

20

< 12

ražená

ruční

EN117 Inka EH 041

25

< 30

< 15

ražená

ruční

EN506 Ararat

25

20

< 12

ražená

ruční

EN118 Pavlov

25

20

< 12

ražená

ruční

EN507 Cerre Negro

25

20

< 12

ražená

ruční

EN119 Kashmire

50

17,5

10

ražená

ruční

EN508 Butak

25

25

< 10

ražená

ruční

EN120 Faience

50

17,5

10

ražená

ruční

EN509 Guntur

25

25

< 10

ražená

ruční

ROH100 Grijs

25

30

<7

ražená

ruční

EN515 Huron

25

≤ 30

< 15

ražená

ruční

< 15

tažená válečkovaná

Mrazuvzdornost

Pevnost MPa

Nasákavost %

Typ

Textura

Název

Mrazuvzdornost

Pevnost MPa

Nasákavost %

Typ

Textura

ROS500 White

25

30

<7

ražená

pískovaná

PK01 Niederlautsitzer Gelb

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROS501 Alems Red

25

25

< 14

ražená

pískovaná

PK02 Gelbbunt

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROS502 Alems Bont

25

25

< 14

ražená

pískovaná

PK03 Naturrot

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROS503 Nassau Bont

25

25

< 14

ražená

pískovaná

PK04 Rotbraunbunt

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROH500 Zalm Bont

25

17,5

< 10

ražená

ruční

PK06 Hellbraunbunt

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROH501 Weluve Rood

25

25

< 14

ražená

ruční

PK06S Hellbraunbunt Spezial

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROH502 Henna Rood

25

12,5

< 16

ražená

ruční

PK07 Herbstlaub

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ROH503 Zalm Geel

25

17,5

< 10

ražená

ruční

PK08 Lachsrot

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

DLAŽBY

FL100 Alaska

25

> 45

≤ 13

tažená válečkovaná

PK08S Lachsrot Spezial

FL101 Alaska Gesintered

25

> 42

< 13

tažená válečkovaná

PK15 Schwarzbunt Edelganz

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

FL103 Alkamaar

25

> 45

<9

tažená válečkovaná

TKP100 Rot

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

FL104 Brechts Bont

25

> 45

< 13

tažená válečkovaná

TKP101 Rotblaubunt

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ML101 Muhr 01

25

35

≤6

tažená

hladká

TKP102 Florentz Bunt

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ML102 Muhr 02

25

35

≤6

tažená

hladká

TKP103 Nussbraun

25

> 80

≤6

tažená

seříznutá

ML103 Muhr 03

25

35

≤6

tažená

hladká

TKP104 Braunbunt Geflammt

25

> 80

<6

tažená

seříznutá

25

> 80

<6

tažená

seříznutá

ML104 Muhr 03 EG

25

35

≤6

tažená

hladká

TKP105 Schwarzbraun

ML105 Muhr 06 K

25

35

< -6

tažená

hladká

TKP106 Gelbbunt

25

> 80

<6

tažená

seříznutá

ML106 Muhr 08

25

35

≤6

tažená

hladká

TKP107 Husum Gelbbunt

25

> 80

<6

tažená

seříznutá

ML107 Muhr 11

25

35

< -6

tažená

hladká

AB100 „Danzig“ Dunkel Rot Anthrazit 100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

ML108 Muhr 14

25

35

< -6

tažená

hladká

AB101 „Atlantis“ Anthrazit Silbergrau 100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

CE300

25

35

< 11

tažená válečkovaná

AB102 „Dormagen“ Karminrot Grau Bunt 100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

CE313

25

35

< 11

tažená

hladká

AB103 Malmö

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

CE313 a

25

35

< 15

tažená

hladká

AB104 Köln Rot Geflammt

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

CE313 g

25

35

< 11

tažená

hladká

AB105 Carbo

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

< 11

tažená válečkovaná

AB106 Ember

35

< 11

tažená

hladká

AB107 Opalblau Geflammt

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

35

≤ 15

tažená

hladká

AB108 Rot Nuanciert

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

35

≤7

tažená

hladká

AB109 Braun Nuanciert

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

≤6

tažená

pískovaná

AB110 Lederfarben Nuanciert

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

25

≤ 6,5

tažená

pískovaná

AB111 Herbstlaub Geflammt

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

25

≤ 6,5

tažená válečkovaná

AB112 Altfarben Bunt Geflammt

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

CE313 t

25

35

CE313 o

25

CE313la

50

CE0154

25

CE2700

25

CE3366 dk-S
CE3367
CE7421 rs

25

>10

tažená válečkovaná

AB113 Eisenschmelz Bunt Geflammt 100

CE7425-6-9hl

25

>10

tažená

pískovaná

AB114 Heide Bunt

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

ABR1875

25

≤6

tažená

zdrsněná

AB115 Mitternachtsblau

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

AB1925/0

25

≤6

tažená

hladká

AB116 Recker Bunt

100

≤ 80

<6

tažená

seříznutá

AB1828/0

25

≤6

tažená

hladká

TKA01 Hladká červená světlá

100

≥ 24

≤8

tažená

hladká

AB1821 Malta

25

≤6

tažená

hladká

TKA02 Drsná červená světlá

100

≥ 24

≤8

tažená

seříznutá

AB1822 Nordkap

25

≤6

tažená

hladká

TKA03 Antique červená světlá

100

≥ 24

≤8

tažená

seříznutá

TKA04 Doppio drsná světlá

100

≥ 24

≤9

tažená

seříznutá

TKA05 Doppio antique světlá

100

≥ 24

≤9

tažená

seříznutá

TKA06 Hladká červená tmavá

100

≥ 24

≤8

tažená

hladká

TKA07 Drsná červená tmavá

100

≥ 24

≤8

tažená

seříznutá

TKA08 Antique červená tmavá

100

≥ 24

≤8

tažená

seříznutá

TKA09 Doppio drsná tmavá

100

≥ 24

≤9

tažená

seříznutá

TKA10 Doppio antique tmavá

100

≥ 24

≤9

tažená

seříznutá

TKA11 Hladká červená melír

100

≥ 24

≤8

tažená

hladká

TKA12 Drsná červená melír

100

≥ 24

≤8

tažená

seříznutá

TKA13 Antique červená melír

100

≥ 24

≤8

tažená

seříznutá

EH901 Toscana

25

35

< 14

ražená

ruční

EH902 Pompei

25

35

< 14

ražená

ruční

EH903 Square Edge Paver

25

> 80

<6

ražená

pískovaná

ROP100 Alems Bont

25

80

<5

ražená

pískovaná

ROP101 Mangan

25

80

<5

ražená

pískovaná

ROP102 Gendt Bont

25

80

<5

ražená

pískovaná

ROP103 Alems Rood

100

80

5

ražená

pískovaná

ROP104 Duffelts Rood Bruin

100

80

5

ražená

pískovaná

ROP105 Nassau Bont

50

> 17,5

< 14

ražená

ruční

dlažba Rot
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DODACÍ PODMÍNKY BRICKLAND, s.r.o.

Aktualizováno pro cihly, pásky, dlažby k: 1.11.2013

Od 1.1.2014 s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, budou dodací podmínky upraveny v souladu s touto právní úpravou.
Aktuální a platné dodací podmínky nalezenete vždy na www.brickland.cz.
1. Obecná část

Dodací podmínky společnosti Brickland (dále jen DP) platí pro veškeré dodávky
uskutečňované společností Brickland s.r.o. (dále jen Prodávající). Tyto DP jsou nedílnou
součástí veškerých Kupních smluv nebo fakturačních dokladů a odchylky od DP vyžadují
vždy samostatnou písemnou dohodu. Tato řeší pouze odchylky od těchto DP, ostatní platí
dle DP. DP platí pro cihly, obkladové pásky a cihlové dlažby, dále jen souhrnně Zboží.
Tyto DP jsou dále volně přístupné na www.brickland.cz nebo v produktovém katalogu
Brickland.

2. Nabídky a objednávky

Nabídky předložené prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné
a nezavazují Prodávajícího k dodání zboží ani k provedení prací a služeb uvedených
v těchto nabídkách. Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto
DP. Objednávky předložené Prodávajícímu v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro
Prodávajícího, dokud jím nebudou písemně potvrzeny formulářem Potvrzení objednávky.
Objednávky musí být vždy učiněny písemnou formou s plně čitelnými údaji a musí být
potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese
Prodávající zodpovědnost. Na jednotlivé zakázky je vhodné z důvodu omezení možných
barevných nebo rozměrových odchylek v různých dodávkách objednávat celé množství
najednou. V případě doobjednávky jsou tyto odchylky přípustné.

3. Informace o výrobcích

Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy a označení výrobců, informace
o hmotnosti a rozměrech nebo o počtech výrobků v baleních jsou převzaty od výrobců
a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávající
nezodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Závazné pro
Kupujícího je označení Zboží na Dodacím listě. Sortiment zboží je uváděn v prospektech
a jiných propagačních materiálech Prodávajícího. Vzhledem k inovaci výrobků může být
sortiment, jeho označení a ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není
možné obsáhnout v tištěných materiálech. Vzhledem k tomu, že Zboží je vyráběno z
přírodních, lehce proměnlivých hlín a jílů, může též docházet k výraznějším rozměrovým,
povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách nebo oproti vyobrazení
v katalogu nebo na www stránkách. Při použití cihel a pásků je nutné celé množství
na stavbě připravit předem a odebírat z více palet nebo balení. I v případě objednání
jednobarevného typu Zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín. Za lícovou plochu
Cihly nebo Pásku se považuje delší strana x výška. Technologická a kratší strana může být
barevně i povrchově odlišná. U Dlažeb se za pohledovou stranu považuje opačná strana
ložné plochy. Na všech plochách všech typů cihlových výrobků se mohou vyskytovat
„setřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze Prodávajícím ovlivnit.

4. Ceny

Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího. Neuvedené ceny se tvoří
individuálně. Ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen výrobců a dále
kurzovních, celních, daňových nebo přepravních změnách. Tyto změny se neoznamují.
Změny se netýkají objednávek, které byly Prodávajícím potvrzeny v Potvrzení objednávky
před uskutečněním těchto změn.

5. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby za zboží a služby jsou uskutečňovány bankovním
převodem na účet Prodávajícího, a to vždy v plné výši před dodáním zboží. Při závazné
objednávce zaplatí Kupující zálohu obvykle 50 % celkové hodnoty zboží. Zbytek ceny
je splatný před dodáním zboží. Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob placení než
předem, má v případě prodlení s úhradou Prodávající povinnost účtovat smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Tyto úroky se nepromíjí.
Prodávající si vyhrazuje právo v případě překročení splatnosti Kupujícím 21 dnů předat
ihned pohledávku k vymáhání. Pokud Kupující požaduje platbu v hotovosti při převzetí
zboží, má Prodávající povinnost danou vnitřní směrnicí účtovat náklady s tímto spojené.
Pokud Kupující neuhradí a neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě do 21 dnů po jeho
písemném vyzvání, má Prodávající právo zboží postoupit k dalšímu prodeji, nebo účtovat
skladné ve výši 20 Kč / 1 paleta / kalendářní den. Prodávající zboží vydá až po úhradě
skladného. Odebírání částí dodávky při neuhrazení celé zakázky je nepřípustné.
Po marném uplynutí lhůty 21 dní po písemném, vyzvání k odběru zboží hradí přepravu
Zboží vždy Kupující, bez ohledu na Potvrzení objednávky nebo jiné dohody.

6. Dodávky – doprava zboží

Dodací lhůty sdělí Prodávající v Potvrzení objednávky. Místem dodání zboží je EXW sklad
Prodávajícího v Plzni. Prodávající zajišťuje na žádost Kupujícího dopravu za předem
stanovených podmínek, potvrzených v Potvrzení objednávky. V případě najatých přepravců
(vytížení). Prodávající neručí za termín dodání a po opuštění skladu Prodávajícího neručí
ani za poškození zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých
z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany dopravce, pouze v případě dodávek
vlastní dopravou. Přepravce přebírá zboží vždy oproti svému podpisu. Odmítne-li Kupující
dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit, nebo skladovat zboží na účet
a nebezpečí kupujícího. Skládání zboží z vozidel najatých přepravců zajišťuje vždy
Kupující. Podmínkou pro dopravu materiálu na adresu zadanou Kupujícím je zpevněná
komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu
nákladním vozidlem, případně nákladním vozidlem s označením TIR.

7. Balení

Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých
papírových přepravních kartonech nebo v jednotlivých řadách proložených polystyrenem.
Rozhodující údaje o označení a množství jsou uvedeny na Dodacích listech. Pokud
jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na fakturách. V tomto případě je povinností
Prodávajícího v místě EXW sklad Plzeň tyto nepoškozené palety vzít od Kupujícího zpět,
avšak pouze ve lhůtě 2 měsíců od data prodeje. Při vrácení palet bude na jejich hodnotu
vystaven dobropis se splatností 21 dní. Z této hodnoty bude odečteno opotřebení
ve výši 20 %. Dopravu palet na sklad Plzeň Prodávající nehradí.

- na barevné rozdíly Zboží použitého na různých stavbách ze stejného typu Zboží
- u maltových a spárovacích směsí je možné reklamovat barevnou rozdílnost pouze
u suché nepoužité směsi. Po vyzdění cihel nebo nalepení pásků není možné barevné
rozdíly zboží reklamovat
- u keramických krycích desek a stříšek mohou přírodní engoby vykazovat barevné
rozdíly, vzhledem k ruční výrobě mohou tyto výrobky vykazovat i rozměrové nepřesnosti
- pokud si odběratel řeže sám pásky z dodaných cihel, ztrácí nárok na uplatnění
reklamace cihel
- zboží ve snížené jakosti nebo se sníženou prodejní cenou není možné reklamovat,
vracet ani jinak měnit
Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí
následující podmínky:
- zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned
po převzetí na skladu Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na dodacím listě.
Tento je Kupující povinen ihned doručit na adresu Prodávajícího
- skryté vady musí být reklamovány ihned po zjištění vady, nejdéle do 6 měsíců
od převzetí zboží
- záruka na dopravní zlom se vztahuje pouze na dodávky, jejichž dopravu zajišťuje
Prodávající vlastní dopravou, u ostatních dodávek nese riziko dopravního zlomu
dopravce, který za zboží ručí během přepravy
- veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat jednorázově, písemně s přiložením
kopie dodacího listu
- reklamaci může uplatňovat pouze Kupující (udávaný na příslušné faktuře)
Prodávající odstraní uznané vady podle vlastního vhodného uvážení, buďto výměnou
reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou a logicky vyčíslitelnou slevou z ceny.
Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá
za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk. Odpovědnost Prodávajícího
při reklamaci vůči Kupujícímu za žádných okolností nepřekročí fakturovanou hodnotu
výrobků, které jsou předmětem případné uznané reklamace.
Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či
užíváním výrobků, pří rozřezání cihel na pásky odběratelem, vlivem počasí a živelných
pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoliv
právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je Kupující
povinen uložit vadné výrobky odděleně až do úplného vyřízení reklamace.
Záruka na mrazuvzdornost cihel je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné
konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, větracích mezer, malty, kotvení, zamezení
zatékání vody atd.

9. Vrácení zboží, dobropisy

Zboží dodávané společností Brickland s.r.o není spotřební zboží, a je Kupujícímu dodávané
na zakázku. Pokud se Kupující s Dodávajícím dohodnou na zpětném odběru Zboží (neplatí
v případě uznané reklamace), bude na jeho hodnotu vystaven dobropis se splatností 21
dní. Z této hodnoty bude odečteno 40% z fakturační ceny u zboží uvedeného v katalogu
Brickland, u zboží neuvedeném v katalogu bude odečteno 50% z fakturační ceny. Zboží
je možné vracet nejpozději do 2 měsíců od jeho odebrání, a to v neporušených, čistých
a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možné dále prodat. Dopravu vraceného zboží
na sklad Brickland v Plzni hradí a zajišťuje Kupující. V případě, že Kupující nedopraví zboží
na sklad Prodávajícího v jiném stavu, než je popsáno v tomto ustanovení, nemá nárok
na vrácení peněz v uvedené výši. Vrácení zboží je zcela vyloučeno u cihelných tvarovek,
překladů a krycích keramických prvků, které je dodáváno přímo na konkrétní stavební
zakázku.
Dle zákonného požadavku je povinností Prodávajícího nechat vystavený Dobropis
písemně potvrdit Kupujícímu. Dobropis pro právnickou osobu musí obsahovat kromě
vyúčtování dobropisované částky přesnou a čitelnou identifikaci oprávněné osoby
jednající za Kupujícího, adresu, IČO a DIČ, kontaktní údaje, telefon a e-mail pro zpětné
ověření. Dobropis pro fyzickou osobu musí kromě vyúčtování dobropisované částky
obsahovat přesnou a čitelnou identifikaci osoby, která dobropis za Kupujícího potvrzuje.
Dobropisovaná částka bude vrácena se splatností 21 dnů od obdržení potvrzeného
Dobropisu, a to na vždy na stejný účet, ze kterého byla hrazena faktura, ke které je
dobropis vydáván.
Zkrácené pásky, které se vyrábí ze zbylé části cihel při řezání rohových pásků podléhají
zvláštnímu režimu. Jsou dodávané za snížené ceny a nelze je reklamovat, vracet, měnit
ani s předstihem objednávat větší množství.

10. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených
objednávek podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří
extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávky), technologické
a kapacitní důvody jednotlivých výrobců zboží nebo vyhlášení konkurzu na výrobce zboží.

11. Doklady ke zboží

Kupující vždy obdrží od Prodávajícího tyto doklady: řádně vyplněnou fakturu s vyúčtováním
jednotlivých položek a DPH, Dodací podmínky a Dodací list nebo Přepravní list ke zboží,
vyúčtování DPH k zálohovému listu. Dále může Kupující obdržet: Potvrzení objednávky,
Materiálový a cenový rozpočet, Zálohový list, Statický výpočet překladů, kopii Certifikátu
výrobku, Prohlášení o shodě nebo Předpis k použití zboží.

12. Všeobecná ustanovení

Vzhledem k přírodnímu původu materiálů se záruka u Zboží se dále nevztahuje:

Uhrazením účetního dokladu Prodávajícího Kupující souhlasí s texty uvedenými na těchto
dokladech a souhlasí s příslušnými aktuálními DP, a to jak v případě fyzické nebo
právnické osoby.

- na barevné rozdíly Zboží, toto platí také pro jednobarevné typy
- na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním nebo položením
- u ražených cihel se vzhledem k použité technologii může vytvářet drobný cicvár
- u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti, tyto se ani nevyžadují
- na odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby a manipulací, které
nesnižují užitnou hodnotu Zboží
- na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platné normy
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- na barevné odchylky zboží dodaném v různém časovém období

8. Odpovědnost za vady, reklamace, reklamační řád

Na dodávané Zboží poskytuje Prodávající všechny záruky na fyzikální a funkční vlastnosti
dle jednotlivých druhů zboží. Záruky jsou poskytovány dle platných norem v ČR. Záruky
na zlom, vznik výkvětů a barevnost Zboží platí po dobu před použitím Zboží, v žádném
případě se tyto záruky nevztahují po vyzdění, nalepení nebo položení! Tyto reklamace
musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění před samotným použitím. Barevné
odlišnosti jednotlivých palet lze eliminovat odebíráním z více palet najednou.

1/2014

- na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě jich
uzavřených, příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Tyto výše uvedené Podmínky
se ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky
dodávek dodávaných firmou Brickland s.r.o.

Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace,
z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží Brickland, a to
i v případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji.
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Sídlo firmy, vzorkovna Plzeň:
BRICKLAND, s.r.o.
Nepomucká 208, 326 00 Plzeň-Černice
GPS: 49°41‘39“N, 13°25‘38“E
tel.: +420 377 457 254 - 5
e-mail: brickland@brickland.cz, www.brickland.cz
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Otevírací doba vzorkovny je uvedena na www.brickland.cz

PRAHA
Obchodní kancelář, vzorkovna Praha:
BRICKLAND, s.r.o.
Strakonická 1199/2 (RIVER BUSINESS CENTRE)
150 00 Praha 5 - Smíchov
GPS: 50°3‘3.607“N, 14°24‘39.706“E
tel.: +420 222 780 784
tel.: +420 222 783 772
e-mail: praha@brickland.cz, www.brickland.cz
Otevírací doba vzorkovny je uvedena na www.brickland.cz
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KROMĚŘÍŽ
Obchodní kancelář, vzorkovna Kroměříž:
BRICKLAND, s.r.o.
Jožky Silného 2349/4
767 01 Kroměříž
GPS: 49°18‘28.987“N, 17°24‘38.391“E
GSM: +420 777 738 899
e-mail: kromeriz@brickland.cz, www.brickland.cz
Otevírací doba vzorkovny je uvedena na www.brickland.cz

TRNAVA
Sídlo firmy, vzorkovna Slovensko:
Brickland SK, s.r.o.
Orešianska 11, Trnava 917 00
GPS: 48°23‘20“N, 17°33‘34“E
tel.: +421 (0) 33 53 44 004, GSM: +421 908 388 707
e-mail: brickland@brickland.sk, www.brickland.sk
Otevírací doba vzorkovny je uvedena na www.brickland.cz

směr Brno

BRICKLAND je přední evropský dodavatel lícových cihel a cihelných dlažeb a výrobce obkladových
pásků. Máte-li zájem seznámit se s nejširší nabídkou tohoto sortimentu na našem trhu, kontaktujte
přes www.brickland.cz naše pracovníky nebo navštivte některou z našich vzorkoven.

www.brickland.cz
www.brickland.sk

