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Nyugat-Magyarország:
1 Takács Gábor

E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: +36 (30) 758-1431

2 Bognár Zoltán
E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: +36 (30) 237-9327

3 Sörös Károly
E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: +36 (30) 997-3268

4 Szabó Tamás
E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: +36 (30) 927-1803

Észak-Kelet-Magyarország:
5 Kovács Csaba

E-mail: kovacs.csaba@leier.hu • Tel.: +36 (30) 993-2214

6 Kovács Zoltán
E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: +36 (30) 993-3052

7 Nagy Gergely
E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: +36 (30) 334-5135

Dél-Magyarország:
8 Smányi Péter

E-mail: smanyi.peter@leier.hu • Tel.: +36 (30) 439-5316

9 Major Csaba
E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: +36 (30) 864-1694

10 Lengyel Csaba
E-mail: lengyel.csaba@leier.hu • Tel.: +36 (30) 334-5136

GÖNYŰ
Betonelemgyár
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

DEVECSER
Téglagyár
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betoncserépgyár
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

PÉCS
Betonelemgyár
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

MÁTRADERECSKE
Téglagyár
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

KISKUNLACHÁZA
Betonelemgyár
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

JÁNOSHÁZA
Betonelemgyár, virágföldgyár
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95)  551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

JÁNOSSOMORJA
Betonelemgyár, 
méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Óvári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

GYŐR
Betonelemgyár
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu
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JÁNOSHÁZA
Mintakert
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95)  551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

KÓPHÁZA
Mintakert
9495 Kópháza külterület, 
84. sz. főút mellett

Leier Hungária Kft. 
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertekesites@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi 
képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

ÉRTÉKESÍTÉS

www.leier.hu

www.leier.hu

Gondoljon az otthon melegére és válasszon az Ön igényeinek megfelelő 
extra hőszigetelő képességekkel rendelkező Leier Pro téglát.

Leier Pro téglacsalád előnyei:

optimális lakóklímát biztosít
kiváló U-értékkel/hőátbocsátási tényezővel 
rendelkezik
nagy hőtároló tömeg 
a hőszigetelés teljes anyagköltsége 
és munkadíja  megtakarítható

kedvező páradiff úziós tulajdonságú
természetesen környezetbarát
széles méretválasztékot kínál
időtálló és gazdaságos – kiváló ár/érték arány
gyors és pontos falazást tesz lehetővé
kiválóan terhelhető, masszív falazat jön létre

EXTRA HŐSZIGETELŐ
LEIER PRO TÉGLACSALÁD

  ÚJ!
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A Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro termékcsalád újonnan kifejlesztett, különleges belső cellaszerkezettel rendelkezik. 

Mindegyik méretnél négy, jellegzetes alakú nút-féder kapcsolódik egymáshoz, így a tégla a hagyományos falazóele-

mekhez képest sűrűbb és vékonyabb bordaszerkezettel rendelkeznek. 

A bordák helyzetét és alakját a Leier úgy tervezte, hogy minden szempontból a legkedvezőbb műszaki tulajdonságú 

falazóelem készülhessen el. A kiemelkedő hőtechnikai tulajdonságuk révén jobb hőszigetelő képességgel rendelkez-

nek, ugyanakkor tömegüknek köszönhetően hőtároló képességük is kiváló.

A hagyományos felületű Leiertherm téglatermékeink is az Önök rendelkezésére állnak az új belső szerkezeti kialakítással. 

Válasszon új termékcsaládunk tagjai közül.

Megnevezés Leiertherm 30 Pro Leiertherm 38 Pro Leiertherm 44 Pro

Névleges méret [cm] 30x25x23,8 38x25x23,8 44x25x23,8

Vakolatlan falvastagság [cm] 30 38 44

Anyagszükséglet [db/m] 16 16 16

Raklapmennyiség [db/raklap] 80 60 50

Elem tömeg [kg/db] 11,8 14,5 18,5

Falazat tömege vakolat nélkül (hőszigetelő falazóhabarcs) [kg/m] 209 258 327

Falazat tömege vakolat nélkül (normál falazóhabarcs) [kg/m] 225 279 352

Deklarált nyomószilárdság  [N/mm] 11 11 11

Hővezetési tényező (mért) λ10,száraz,tégla  [W/mK] 0,0898 0,0885 0,0922

Hőátbocsátási tényező vakolt  falazatra U-érték [W/mK] 0,29 0,23 0,21

Súlyozott léghanggátlási szám, kétoldali 1,5 cm-es 
mészcement vakolattal [dB] 42 (-1, -3) 44 (-1, -3) 48 (-1, -3)

Tűzvédelmi osztály A1 A1 A1

Tűzállósági határérték REI 180 REI 240 / REI-M 90 REI 240 / REI-M 90

Leiertherm Pro HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIA

A Pro termékcsalád keretében elérhetők a közkedvelt, egységes falazatot adó csiszolt tégláink is. Építsen Ön is gyorsab-

ban, pontosabban, biztonságosabban – spóroljon időt és pénzt a modern technológia használatával!

Megnevezés LeierPLAN 30 PRO LeierPLAN 38 Pro LeierPLAN 44 Pro

Névleges méret [cm] 30x25x24,9 38x25x24,9 44x25x23,8

Vakolatlan falvastagság [cm] 30 38 44

Anyagszükséglet [db/m] 16 16 16

Raklapmennyiség [db/raklap] 80 60 50

Elem tömeg [kg/db] 12,4 15,0 17,5

Falazat tömege vakolat nélkül (hőszigetelő falazóhabarcs) [kg/m] 201 244 286

Deklarált nyomószilárdság  [N/mm] 11 11 11

Hővezetési tényező (mért) λ10,száraz,tégla  [W/mK] 0,0898 0,0885 0,0922

Hőátbocsátási tényező vakolt  falazatra U-érték [W/mK] 0,27 0,22 0,20

Súlyozott léghanggátlási szám, kétoldali 1,5 cm-es 
mészcement vakolattal [dB]

40 (-1, -3) DBM
38 (-1, -3) FIX

42 (-1, -3) DBM
40 (-1, -3) FIX

44 (-1, -3) DBM
42 (-1, -3) FIX

Tűzvédelmi osztály A1 A1 A1

Tűzállósági határérték REI 180 REI 240 / REI-M 90 REI 240 / REI-M 90

Takarítsa meg a hőszigetelés teljes anyagköltségét és munkadíját! 

A Leier Pro tégla kiegészítő hőszigetelés nélkül, 38 cm-es falvastagsággal egyrétegű falszerkezetként is teljesíti a TNM 

rendelet U=0,24 W/mK követelményértékét.

Közel nulla energiaszint? A Leier Pro táglákkal akár ez is elérhető.

A hagyományos téglák közül a legkisebb külső oldali hőszigetelés vastagsággal teljesíthető a közel nulla energia felhasz-

nálásához javasolható U = 0,17 W/mK, vagy akár a passzívház U = 0,10 W/mK teljesítményszintje is.

Számoljon velünk!

Egy falazat hőtechnikai, statikai, akusztikai, páratechnikai, tűzállósági tulajdonságait nagyban a választott falazóelem 

határozza meg.

Házunk falazatának építőelemei a későbbiekben nem cserélhetők ki, nem újíthatók fel, így körültekintően szükséges 

kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbbet.

A falazat a teljes kivitelezési költség nagyságrendileg mindössze 2-4%-a, ezzel szemben a fűtési és hűtési energia nagy 

része, akár több mint 30%- a határoló falszerkezeteken keresztül távozik.

A kiemelkedő hőszigetelési paraméterekkel rendelkező Leier Pro téglák bármelyikével növelhető az épület műszaki 

teljesítménye és használati értéke, valamint jelentősen csökkenthetőek a fenntartási költségek is. 

A Leier Pro téglából épült házak élettartama akár a 100 évet is eléri, tehát generációkon át tartó értéket képviselnek.

Leiertherm 38 Pro Leiertherm 44 ProLeiertherm 30 Pro

lnak az új bbelelsőső sszezerkrkezezetetii kikialalakítással. 
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