MASYWNE
KORZYŚCI.
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NATURALNE CEGŁY

NATURALNY MATERIAŁ
BUDOWLANY Z FREITAL.

Od ponad 200 lat we Freital, w jednej z najnowocześniejszych cegielni w
Europie, produkowane są cegły, które po uszlachetnieniu stanowią produkty
najwyższej jakości.
Rodzina produktów EDER XP umożliwia wznoszenie solidnych, jednowarstwowych ścian zewnętrznych bez dodatkowej izolacji, tworząc komfortową
przestrzeń mieszkalną i dając poczucie budowania w zgodzie z naturą. Dzięki
doskonałej izolacji cieplnej i wysokiej masie termicznej cegły EDER XP są
gwarantem zdrowych warunków mieszkaniowych i dobrego samopoczucia
przez całe życie.

TREŚĆ
04 Rekomendacja produktu - dom wolnostojący,

bliźniak i dom szeregowy
CEGŁY SZLIFOWANE

06 Cegły EDER XP

Do ścian jednowarstwowych
bez termoizolacji
09 Cegły do ścian nośnych i nienośnych

Zewnętrzne i wewnętrzne
Do ścian z termoizolacją
10 Dane techniczne

Izolacyjność akustyczna i termiczna
11 Murowanie cegieł szlifowanych

Za pomocą maxit mur 900 D
CEGŁY BLOKOWE

12 Cegły do ścian nośnych

Zewnętrzne i wewnętrzne
Do ścian z termoizolacją
13 Cegły do ścian wewnętrznych

Do nienośnych ścian wewnętrznych
Małe formaty
14 Dane techniczne

Izolacyjność akustyczna i termiczna
PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

14 Osłona profilowana i wyroby tradycyjne

Do różnorodnego zastosowania,
m.in. jako szyb instalacyjny lub wieniec
Pustak wentylacyjny
15 Nadproża

Do łatwego nadmurowywania drzwi i okien
OGÓLNY

16 Informacje Ogólne
16 Ogólne Warunki Handlowe

DO KAŻDEGO DOMU OPTYMALNA
CEGŁA WE WŁAŚCIWYM CZASIE.

U
[W/(m²K)]

2017

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

2021
Ściany jednowarstwowe z pustaków EDER XP: Zgodnie z
obowiązującymi wymogami ściany zewnętrzne muszą posiadać deklarowany współczynnik U-0,23 W/m2K. Od 2021
wartość ta będzie wynosiła U-0,20 W/m2K.

Zalecane cegły dla
domów jednorodzinnych

Pustaki EDER XP o wysokiej termoizolacyjności nie przekraczają tej wartości i tym samym umożliwiają korzystny
sposób budowy pustaków jednowarstwowych. Mur powstaje w rekordowo krótkim czasie, dodatkowe ocieplenie
zewnętrzne nie jest konieczne. Trwałe zadowolenie dla
pokoleń to najwyższa wytrzymałość dzięki: najlepszemu
surowcowi, specjalnemu profilowi otworów oraz najnowocześniejszej technologii produkcyjnej.

Katalog Produktów

Przegląd służy jako orientacja.

≤0,23

Rozwiązania ekonomiczne dla domów jednorodzinnych na podstawie
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

≤0,20

CEGŁY BLOKOWE

CEGŁY SZLIFOWANE

Rekomendacja produktu - dom wolnostojący, bliźniak i dom szeregowy
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Budynek w stanie surowym jest secrem domu. Wybierając opdowiednie cegły, podejmujesz decyzję o komforcie i
jakości mieszkania na wiele lat.
Cegły EDER to klasa sama w sobie. Niezwykle trwałe, wytrzymałe, idealne w aspekcie biologiczno-budowlanym,
stwarzają naturalnie zdrowy klimat pomieszczenia. Bazując na dobrych właściwościach materiału budowlanego,
wdrażane przez nas produkty wytyczają nowe kierunki.
Z pustakami szlifowanymi EDER rospoczyna się nowa generacja cegieł w Polsce. Dzięki absolutnie gładkim
warstwom wierzchnim do cegieł poryzowanych stosowana jest cienka warstwa zaprawy wierzchniej. W rekordowym
czasie powstaje niezwykle wytrzymały i homogeniczny mur.

EDER XP 49

49,0 cm

Wsp.przenikania ciepła [W/m2K]

0,16*

Wartość Lambda [W/mK]

0,080

Wytrzymałość [Mpa]

10
0,70

EDER XP 42,5

42,5 cm

Wsp.przenikania ciepła [W/m K]

0,20*

Wartość Lambda [W/mK]

0,090

2

Wytrzymałość [Mpa]

≤ 0,20

10

Gęstość brutto

0,70

EDER XP 36,5

36,5 cm

Wsp.przenikania ciepła [W/m K]

0,23*

Wartość Lambda [W/mK]

0,090

2

Wytrzymałość [Mpa]

10

≤ 0,23

0,70

Regulacja ciepła

od 2017 [W/m2K]

od 2021 [W/m2K]

ściany zewnętrzne

≤ 0,23

≤ 0,20

bez wymagań

bez wymagań

dachy, stropodachy

0,18

0,15

okna

1,10

0,90

drzwi zewnętrzne

1,50

1,30

okna połaciowe

1,30

1,10

W przypadku konkretnego projektu budowlanego konieczne jest obliczenie przez wyspecjalizowanego projektanta.
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* Wsp. przenikania ciepła [W/m2K]
dla otynkowanych ścian z tynkiem
wewnętrznym gipsowym, cementowo wapiennym 15 mm (wartość
lambda 0,70 W / mK) i tynkiem zewnętrznym jako tynk lekki wzmocniony włóknem 20 mm (wartość
lambda 0,31 W/mK)

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

Gęstość brutto

Katalog Produktów

≤ 0,16

CEGŁY BLOKOWE

Gęstość brutto

ściany piwnic

CEGŁY SZLIFOWANE

Lepiej budujesz, lepiej mieszkasz – dzięki cegłom EDER

CEGŁY SZLIFOWANE

ŚCIANY JEDNOWARSTWOWE Z PUSTAKÓW EDER XP:
Dla wszystkich rodzin marzących o budowie domu, które pragną poczuć się w nim wyjątkowo dobrze, stworzyliśmy cegły szlifowane EDER XP. Wykonane z nich, solidne ściany zewnętrzne w jednowarstwowej konstrukcji zapewniają najlepszą izolację termiczną
i pozwalają oszczędzić dodatkowe koszty izolacji i energii. Jako czysty, naturalny produkt, wytwarzany z najlepszej jakości gliny
pochodzącej z rejonu Freital, dzięki swojej masie termicznej zapewniają zdrowe warunki mieszkaniowe i dobre samopoczucie - i to
przez wiele pokoleń!
Trwałe zadowolenie dla pokoleń to najwyższa wytrzymałość dzięki: najlepszemu surowcowi, specjalnemu profilowi otworów oraz
najnowocześniejszej technologii produkcyjnej. Pustaki szlifowane EDER XP do muru jednowarstwowego zgodne z nowymi wymogami technicznymi (współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż 0,23 W/m²K).

EDER XP 49
Nr.
art.

Opis

Wymiary [cm]
S

D

W

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

49

20 24,9 14 DF

10

0,16

50

865

20

0815 EDER XP 49 pustak narożnikowy

49

20 24,9 14 DF

10

–

50

915

–

0813 EDER XP 49 pustak ościeżowy

49

20 24,9 14 DF

10

–

50

865

–

CEGŁY BLOKOWE

0814 EDER XP 49

20 cm

21,5 cm

27,5 cm
17 cm

Nr. artykułu 0813

Izolacyjność cieplna EDER XP 49

Narożnik muru EDER XP 49

Jednowarstwowa konstrukcja ściany;
Tynk wewnętrzny 15 mm wapienny, gipsowy.

Grubość ściany 49,0 cm

0814

0814

0814

0,16

Tynk ciepłochronny 0,07

3 cm

0,15

Tynk ciepłochronny 0,07

5 cm

0,14

Tynk wapienny, gipsowy:
Tynk lekki wzmocniony włóknem:
Tynk ciepłochronny:

20,0

2 cm

0815
0815

20,0

Grubość Wartość U [W/m²K] wsp.
tynku
przenikania ciepła dla
grubości ściany 49,0 cm

20,0

Tynk lekki wzmocniony
włóknem 0,31

49,0

20,0

Tynk zewnętrzny

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

Nr. artykułu 0815

0814

l = 0,70 W/mK
l = 0,31 W/mK
l = 0,07 W/mK

Katalog Produktów

20,0
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20,0

0814

Zaprawa cienkowarstwowa

49,0

Nr. artykułu 0814

PLA CEGŁY SZLIFOWANE NZIEGEL

EDER XP 42,5
Opis

Wymiary [cm]
S

0912 EDER XP 42,5

D

W

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

42,5 20 24,9 12 DF

10

0,20

50

867

20

0907 EDER XP 42,5 pustak narożnikowy 42,5 12,5 24,9 7,5 DF

10

–

48

456

–

0914 EDER XP 42,5 pustak ościeżowy

10

–

50

725

–

42,5 20 24,9 13 DF

20 cm

CEGŁY BLOKOWE

Nr.
art.

22,5 cm

20,0 cm
17 cm

Nr. artykułu 0912

Nr. artykułu 0914

Nr. artykułu 0907

Izolacyjność cieplna EDER XP 42,5

Narożnik muru EDER XP 42,5

Jednowarstwowa konstrukcja ściany;
Tynk wewnętrzny 15 mm wapienny, gipsowy.

Grubość ściany 42,5 cm

Grubość Wartość U [W/m²K] wsp.
tynku
przenikania ciepła dla
grubości ściany 42,5 cm

Tynk lekki wzmocniony
włóknem 0,31

2 cm

0,20

Tynk ciepłochronny 0,07

3 cm

0,19

Tynk ciepłochronny 0,07

5 cm

0,18

0907

0912

0912

0912

0912

Tynk wapienny, gipsowy:
Tynk lekki wzmocniony włóknem:
Tynk ciepłochronny:

Zaprawa cienkowarstwowa

l = 0,70 W/mK
l = 0,31 W/mK
l = 0,07 W/mK

Katalog Produktów

0912
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PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

Tynk zewnętrzny

Nr.
art.

Wymiary [cm]
S

D

W

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

0910 EDER XP 36,5

36,5 20 24,9 10 DF

10

0,23

75

940

20

0913 EDER XP 36,5 pustak narożnikowy

36,5 26,5 24,9 13 DF

10

–

48

810

–

36,5 10 24,9

10

–

72

520

–

1005

CEGŁY BLOKOWE

Opis

EDER XP 36,5 ½ pustak
po łówwkowy

5 DF

Nr. artykułu 0910

Nr. artykułu 0913

Nr. artykułu 1005

Izolacyjność cieplna EDER XP 36,5

Narożnik muru EDER XP 36,5

Jednowarstwowa konstrukcja ściany;
Tynk wewnętrzny 15 mm wapienny, gipsowy.

Grubość ściany 36,5 cm

Tynk zewnętrzny

26,5

20,0

20,0

20,0

0913

0910

0910

0910

Grubość Wartość U [W/m²K] wsp.
tynku
przenikania ciepła dla
grubości ściany 36,5 cm

Tynk lekki wzmocniony
włóknem 0,31

2 cm

0,23

Tynk ciepłochronny 0,07

3 cm

0,21

Tynk ciepłochronny 0,07

5 cm

0,20

36,5

CEGŁY SZLIFOWANE

EDER XP 36,5

20,0

Tynk wapienny, gipsowy:
Tynk lekki wzmocniony włóknem:
Tynk ciepłochronny:

l = 0,70 W/mK
l = 0,31 W/mK
l = 0,07 W/mK

Katalog Produktów
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Zaprawa cienkowarstwowa
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0910
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NATURALNE CEGŁY

Cegły EDER to najnowocześniejsze produkty o wysokiej jakości. Precyzyjnie i dokładnie co do milimetra szlifowane za pomocą diamentów cegły, układa się w rekordowo krótkim czasie. Powstaje dokładny, perfekcyjny do tynkowania mur, który zapewnia idealny,
naturalnie zdrowy klimat mieszkania a dzięki swej izolacji cieplnej zapewnia na całe życie niskie koszty ogrzewania.
Cegły EDER spełniają najwyższe oczekiwania względem wygody, stabilności i wydajności – a także oszczędzają wiele czasu i
środków podczas budowy.

CEGŁY SZLIFOWANE

LEPIEJ ZBUDOWANE –
Z PUSTAKÓW SZLIFOWANYCH EDER

DO MURU DWUWARSTWOWEGO
I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Opis

Nr. artykułu 1212

Wymiary [cm]
S

D

W

Nr. artykułu 1206

Nr. artykułu 1213

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

1212 EDER P 36,5

36,5 24,7 24,9 12 DF

10

0,31

60

1040

16

1206 EDER P 36,5 pustak połówkowy

36,5 12,3 24,9

6 DF

10

–

72

670

–

1213 EDER P 36,5 pustak narożnikowy

36,5 26,5 24,9 13 DF

10

–

48

830

–

EDER P 30
Nr.
art.

Opis

Nr. artykułu 1310

Wymiary [cm]
S

D

W

Nr. artykułu 1307

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

1310 EDER P 30

30 24,7 24,9 10 DF

10

0,40

60

860

16

1307 EDER P 30 pustak połówkowy

30 17,5 24,9

10

–

60

650

–

7 DF

EDER P 24 – 11,5
Nr.
art.

Opis

1942 EDER P 24

Wymiary [cm]
S

D

W

Nr. artykułu 1942

Nr. artykułu 1922

Nr. artykułu 1908

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

24 37,2 24,9 12 DF

15

0,83

72

1200

11

1922 EDER P 17,5

17,5 49,7 24,9 12 DF

15

1,24

56

1080

8

1908 EDER P 11,5

11,5 49,7 24,9

15

1,70

80

1000

8
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Nr.
art.

CEGŁY BLOKOWE

EDER P 36,5

CEGŁY SZLIFOWANE

MOCNE ATUTY PUSTAKÓW
SZLIFOWANYCH
•
•
•
•
•
•
•
•

Oszczędność czasu: 30 % szybsze osadzanie.
Oszczędność zaprawy: do 90 %.
Oszczędność kosztów: do 30 % oszczędności czasu pracy dzięki szybkiemu murowaniu.
Dokładny mur: dzięki połączeniu pióro i wpust.
Natychmiastowa możliwość tynkowania: mniej wilgotności oraz wysoka precyzja ścian.
Lepsza izolacja cieplna: dzięki technologii EDER i innowacyjnym kształtom.
Wyższa wytrzymałość: niż tradycyjny mur z zaprawą izolacyjną.
Kompletny system EDER: pustaki do wszystkich wyzwań budowlanych.

DANE TECHNICZNE
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA I TERMICZNA ŚCIAN
KLASYFIKACJA OGNIOWA ŚCIAN

CEGŁY BLOKOWE

Nr.
art.

Opis

Grubość ściany
(bez tynku) (cm)

Wsp. przenikania
ciepła / (W/m²K)

Wskaźniki izolacyjności
akustycznej RW (dB)

0814 EDER XP 49

49,0

0,16

1012 EDER XP 42,5

42,5

0910 EDER XP 36,5

0

1,0

–

EI 30

REI 30

0,20

–

EI 30

REI 30

36,5

0,23

–

EI 30

REI 30

1212 EDER P 36,5

36,5

0,31

–

EI 30

REI 30

1310 EDER P 30

30,0

0,40

–

EI 30

REI 30

1942 EDER P 24

24,0

0,83

50

EI 240

REI 90

1922 EDER P 17,5

17,5

1,24

47

EI 180

REI 60

1908 EDER P 11,5

11,5

1,70

43

EI 120

–

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm
Klasyfikacja ogniowa dotyczy ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm

ZESTAW
POMOCNICZY
Nr. art.

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

Poziom obciążenia

Opis

szerokość
[cm]

9091

Wiadro do zaprawy 30 l

–

9010

Wiadro do wody z podziałką 10 l

–

9023

Mieszadło Collomix

–

9017

Kotwa ścienna

–

9049

Rolka do nakładania zaprawy

49/42,5

9048

Rolka do nakładania zaprawy

42,5/36,5

9046

Rolka do nakładania zaprawy

36,5/30

9047

Rolka do nakładania zaprawy

24/17,5

9060

Zaprawa cienkowarstwowa

–

Katalog Produktów
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Pustaki szlifowane EDER murujemy na specjalnej zaprawie klejowej maxit mur 900D (zaprawa klejowa dodawana jest do każdego
zamówienia w wystarczającej ilości). Zaprawę rozprowadzamy maszynką (rolką) dzięki temu powstaje wierzchnia warstwa zaprawy,
która pokrywa całkowicie otwory w pustaku.
Zaprawa cienkowarstwowa
• rozkłada obciążenie równomiernie na całej grubości muru
• łączy poszczególne warstwy pustaków na całej powierzchni
• zamyka otworty warstw pustaków, zapobiegając w ten sposób cyrkulację powietrza w murze (problem zauważalny np. przez nawiew z gniazd elektrycznych)
• możliwość murowania w wysokich temperaturach oraz przy silnym wietrze, przylega oraz wiąże doskonale mur.

CEGŁY SZLIFOWANE

MUROWANIE CEGIEŁ SZLIFOWANYCH
ZA POMOCĄ MAXIT MUR 900 D

Potrzebujesz następujących narzędzi
Rolka do nakładania zaprawy.
Mieszadło Collomix (do podłączenia do mieszadła).
Wiadro do zaprawy 30 l, wiadro do wody z podziałką.
Poziomnica, młotek gumowy, wiadro do czyszczenia rolki.

Przygotowanie zaprawy klejowej
• Wlać 10-12l czystej wody do wiadra na zaprawę.
• Wsypać cały worek (15 kg) zaprawy.
• Wymieszać przez ok. 3-5 min. aż nie będzie grudek, zostawić masę na 5-10 min. i jeszcze raz
krótko zamieszać.

CEGŁY BLOKOWE

•
•
•
•

Rolka do nakładania zaprawy
• Następnie przelać do zwilżonej rolki.
• Aby uzyskać warstwę zaprawy o grubości 3-4 mm, należy odpowiednio ustawić rolkę.
Przed napełnieniem rolkę należy zwilżyć wodą.

• Cegły układa się zawsze od narożników lub otworów do środka.
• Osadzamy cegły od góry do dołu w zazębieniu, nie wsuwać. Lekkim uderzeniem młotka gumowego
należy dopasować cegłę.

Czyszczenie rolki do nakładania zaprawy
• Po użyciu rolkę zawsze wkładać do wiadra wypełnionego wodą.
• Później można ją łatwo i szybko wyczyścić wężem z wodą, pędzlem lub szczotką.

Katalog Produktów
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Budowa muru z cegieł szlifowanych

CEGŁY SZLIFOWANE

CEGŁY DO ŚCIAN NOŚNYCH
Optymalne rozwiązania dla murów zewnętrznych i wewnętrznych
Bezpieczne, trwałe i łatwe do stawiania – EDER oferuje Ci cegłę idealnej jakości dla każdej ściany nośnej. Do ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
Zalety, na których możesz polegać:
• dobra termoizolacja
• wysoka nośność
• jednolite podłoże do nakładania tynku

EDER 36,5 P+W
Nr.
art.

Opis

CEGŁY BLOKOWE

2206

Wymiary [cm]
S

2212 EDER 36,5 P+W
EDER 36,5 ½ P+W pustak
połówkowy

Nr. artykułu 2212

D

W

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

36,5 24,7 23,8 12 DF

10

0,37

60

1000

16

36,5 12,3 23,8

8

–

72

640

–

6 DF

EDER 30 P+W
Nr.
art.

Opis

Nr. artykułu 2611

Wymiary [cm]
S

2611 EDER 30 P+W

D

W

7 DF

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

EDER 24 P+W
Opis

S

15

0,49

72

1030

16

15

–

60

620

–

Nr. artykułu 2826

Wymiary [cm]
D

W

Nr. artykułu 2607

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

30 24,7 23,8 10 DF

2607 EDER 30 ½ P+W pustak połówkowy 30 17,5 23,8

Nr.
art.

Nr. artykułu 2206

Nr. artykułu 2842

Nr. artykułu 4007

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

2826 EDER 24 D P+W

24 49,7 23,8 16 DF

15

0,85

48

1040

8

2842 EDER 24 L P+W

24 37,2 23,8 12 DF

15

0,85

72

1140

11

24 37,2 11,3

15

–

120

980

–

4007

EDER 24 W P+W
profil wyrównujący wysokość

Katalog Produktów
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Najwyższa jakość dla każdego pomieszczenia
Od różnych grubości ścian aż po specjalne pustaki uzupełnieniowe – bogaty program EDER do ścian wewnętrznych gwarantuje
rozwiązanie zgodne z Twoimi wyobrażeniami, dotyczącymi zabudowy wnętrz.
Twoje korzyści z jakości:
• idealna izolacja akustyczna
• homogeniczny mur
• przyjemny klimat pomieszczeń

EDER 17,5 P+W
Opis

Nr. artykułu 3012

Wymiary [cm]
S

3012 EDER 17,5 P+W

D

W

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

15

1,27

56

EDER 11,5 P+W
Nr.
art.

Opis

S

D

W

11,5 49,7 23,8

Format Wytrzymałość Wsp.przenikania Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
ciepła / (W/m²K) paletę paletę ok. (szt./m²)

8 DF

10

MAŁE
FORMATY
Nr.
art.

Opis

1,73

Nr. artykułu 5161

Wymiary [cm]
S

D

W

8

Nr. artykułu 3007

Wymiary [cm]

3007 EDER 11,5 P+W

1060

CEGŁY BLOKOWE

17,5 49,7 23,8 12 DF

96

Nr. artykułu 5202

1050

8

Nr. artykułu 5203

Format Wytrzymałość Wskaźnik izolacyjności Sztuk na Masa na Zużycie
(Mpa)
akustycznej RW (dB)
paletę paletę ok. (szt./m²)

5161 EDER 11/7 pelny

11,5 24

7,1

1 NF

15

49 (58)

360

1170

48

5202 EDER 11/11 kratowy

11,5 24 11,3

2 DF

25

52 (61)

224

1340

32

5203 EDER 17/11 kratowy

17,5 24 11,3

3 DF

25

57 (61)

128

1120

32

Wartości w nawiasie obowiązują dla grubości ściany 24 cm (inny kierunek układania pustaków)

Katalog Produktów
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Nr.
art.

CEGŁY SZLIFOWANE

CEGŁY DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

CEGŁY SZLIFOWANE

DANE TECHNICZNE
PUSTAKI BLOKOWE

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA I TERMICZNA ŚCIAN
KLASYFIKACJA OGNIOWA ŚCIAN
Nr.
art.

Opis

Grubość ściany
(bez tynku) (cm)

Wsp. przenikania
ciepła / (W/m²K)

Wskaźniki izolacyjności
akustycznej RW (dB)

36,5

037

2611 EDER 30 P+W

30

2826 EDER 24 D P+W

Poziom obciążenia
0

1,0

–

–

–

0,49

–

EI 240

REI 90

24

0,85

51

EI 240

REI 90

2824 EDER 24 L P+W

24

0,85

51

EI 240

REI 90

3012 EDER 17,5 P+W

17,5

1,27

48

EI 180

REI 60

3007 EDER 11,5 P+W

11,5

1,73

42

EI 120

–

2212 EDER 36,5 P+W

CEGŁY BLOKOWE

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm
Klasyfikacja ogniowa dotyczy ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm

OSŁONY PROFILOWANE, PUSTAKI
WENTYLACYJNE I NADPROŻA
Jakość w każdym szczególe
Niewielka waga, wysoka nośność i doskonała przyczepność tynku czynią z osłon profilowanych i nadproży firmy EDER idealne
elementy budowlane. Dzięki nim Twój budynek w stanie surowym będzie idealny.

OSŁONY PROFILOWANE DO
RÓŻNORODNEGO ZASTOSOWANIA

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

Nr. art. Opis

Wymiary [cm]

Sztuk na
paletę

Masa na
paletę ok.

23,8

60

620

25

23,8

60

550

24

25

23,8

80

720

17,5

25

23,8

100

710

S

D

W

6036 Osłony profilowane 36,5

36,5

25

6030 Osłony profilowane 30,0

30

6024 Osłony profilowane 24,0
6017 Osłony profilowane 17,5

Nr. artykułu 6036

•
•
•

jako szyb instalcyjny
jako element krawędziowy
jako nadproże

WYROBY
TRADYCYJNE
Nr.
art.

Nr. artykułu 3007

Opis

6006 Pustak wentylacyjny

Wymiary [cm]
S

D

W

19,5

19,5

24

Katalog Produktów
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Średnica
otworu (mm)

Sztuk na
paletę

Masa na
paletę ok.

15

80

720

NATURALNE CEGŁY

Wysokość 11,3 cm, Szerokość 11,5 cm,
Masa ok. 23 kg/m

Wysokość 11,3 cm, Szerokość 17,5 cm,
Masa ok. 34 kg/m

Nr. art.

Długość
[cm]

Sztuk na
paletę

Nr. art.

Długość
[cm]

Sztuk na
paletę

8310

100

32

8410

100

20

8312

125

32

8412

125

20

8315

150

32

8415

150

20

8317

175

32

8417

175

20

8320

200

24

8420

200

20

8322

225

24

8422

225

20

8325

250

24

8425

250

20

8327

275

16

8427

275

20

8330

300

16

8430

300

20

Nr. artykułu 8310

Wysokość 7,1 cm, Szerokość 17,5 cm,
Masa ok. 26 kg/m

Nr. art.

Długość
[cm]

Sztuk na
paletę

Nr. art.

Długość
[cm]

Sztuk na
paletę

8510

100

40

8610

100

25

8512

125

40

8612

125

25

8515

150

40

8615

150

25

8517

175

40

8617

175

25

8520

200

40

8620

200

20

8522

225

40

8622

225

20

8525

250

40

8625

250

20

8527

275

40

8627

275

15

8530

300

40

8630

300

15

Nr. artykułu 8410

CEGŁY BLOKOWE

Wysokość 7,1 cm, Szerokość 11,5 cm,
Masa ok. 16 kg/m

CEGŁY SZLIFOWANE

NADPROŻA DO
NADMUROWYWANIA OKIEN I DRZWI

Nr. artykułu 8510

NADPROŻA Z IZOLACJĄ
Wysokość 11,3 cm, Szerokość 36,5 cm,
Masa ok. 55 kg/m

Nr. art.

Długość
[cm]

Sztuk na
paletę

Nr. art.

Długość
[cm]

Sztuk na
paletę

8710

100

20

8810

100

15

8712

125

16

8812

125

15

8715

150

16

8815

150

15

8717

175

16

8817

175

12

8720

200

12

8820

200

12

8722

225

12

8822

225

9

8725

250

12

8825

250

9

8727

275

8

8827

275

9

8730

300

8

8830

300

9

Nr. artykułu 8610

Nr. artykułu 8710

Wsp. przenikania ciepła 0,47 W/m²K

Wsp. przenikania ciepła 0,40 W/m²K
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Wysokość 11,3 cm, Szerokość 30 cm,
Masa ok. 45 kg/m

CEGŁY SZLIFOWANE

INFORMACJE OGÓLNE
Obowiązują Nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Lista produktów obowiązuje od dnia 01.01.2019.
Wszystkie inne cenniki i oferty tracą tym samym
swoją ważność.
Prosimy o przesyłanie zamówień faksem lub
e-mailem. Zamówienia lub zmiany zamówienia
składane telefonicznie nie są gwarancją realizacjizamówienia.
Dostawa odbywa się na ryzyko Zamawiającego.
Dostawy są realizowane pełnymi samochodami
ciężarowymi. Warunkiem dostawy jest możliwość
łatwego wjazdu na plac budowy. Jeżeli wjazd i
rozładunek będą niemożliwe, zastrzegamy sobie
prawo obciążenia Zamawiającego kosztami transportu i kosztami dodatkowymi. We współpracy z
naszymi przewoźnikami dążymy do osiągnięcia
oczekiwanych przez Państwo terminów dostawy.
Nie udzielamy w tym zakresie żadnych gwarancji. Za usługę przewozu odpowiadamy my i zatrudnieni przez nas przewoźnicy, bez uszczerbku
dla naszych Ogólnych Warunków Handlowych,
tylko zgodnie z warunkami umownymi dla przedsiębiorstw samochodowego transportu towaro-

wego, spedycyjnych i logistycznych (VBGL) w
aktualnie obowiązującej wersji.
Podane wagi na sztukę oznaczają średnie wartości, nie jest to wiążący ciężar ładunku.
Palety:
Palety są fakturowane przy dostawie w cenie 22
zł/szt. Europalety są fakturowane przy dostawie
w cenie 38 zł/szt. Za ich zwrot odpowiada sam
dystrybutor.
Zapewnienie jakości:
Aby zapewnić najwyższy standard jakości, nasze
cegły podlegają stałemu nadzorowi wewnętrznemu w naszym nowoczesnym laboratorium
zakładowym oraz ustawowemu nadzorowi zewnętrznemu ze strony placówki certyfikującej i
nadzorującej Güteschutz Ziegel e.V.
Zabezpieczenie ładunku:
Zgodnie z prawem (STVO / HGB) kierowcy, personel ładujący, właściciel pojazdu, a także zleceniodawca odpowiadają za odpowiednie zabezpieczenia ładunku. W praktyce często pojawiają się

trudności z powodu § 412 § 1 HGB wynikające z
wymaganego transportu i niezawodnego załadunku. Dlatego zgodnie z ustaleiami, właściciel pojazdu lub kierowca odpowiadają za odpowiedni
transport. Załoga ładująca odpowiada wylącznie
za własciwe poinstruowanie kierowcy. Personel
ładujący jest przeszkolony w zakresie niezbędnych środków załadunku, razem z kierowcą
pojazdu odpowiadają za ich wdrożenie. Firma
spedycyjna odpowiada za własciwe wyposażenie
pojazdu z zatwierdzonymi systemami bezpieczeństwa, pozwoli to na bezpieczny załadunek.
Pojazd nie może opuścić fabryki, gdy ładunek
zgodnie z VDI2700ff nie posiada zabezpieczonej
plandeki, siatki, pasów, maty antypoślizgowej itp.
Deklaracja właściwości użytkowych / CE:
Oświadczamy, że produkcja i kontrola naszych
produktów jest zgodna z wytycznymi europejskich norm produktowych.
Spełniamy tym samym wymagania oznaczenia
CE zgodnie z normą DIN EN 771-1.
Deklarację właściwości użytkowych można
sprawdzić na stronie www.cegla-eder.pl.

CEGŁY BLOKOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
1. Informacje ogólne, zakres obowiązywania
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
obowiązują dla wszystkich naszych ofert, umów i
dostaw oraz usług w obrocie handlowym z przedsiębiorstwami. Sprzeczne lub odbiegające od
naszych OGW warunki Zamawiającego są dla nas
wiążące tylko wtedy, jeżeli wyraziliśmy na ich
obowiązywanie wyraźną zgodę pisemną, która
polega w szczególności na tym, że dostawa jest
przez nas realizowana ze znajomością sprzecznych lub odbiegających warunków Zamawiającego bez osobnych zastrzeżeń.
2. Oferta i zamówienie
Nasze oferty mają zawsze charakter niewiążący.
Wszystkie zamówienia i zmiany zamówień są
składane na piśmie (faksem lub e-mailem) z podaniem numeru zamówienia. Ustne zamówienia i
zmiany zamówień nie są wiążące.

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

3. Ceny i warunki płatności
Obowiązuje oferta ważna w dniu zawarcia umowy, jeżeli nie zostały wyraźnie uzgodnione inne
ceny. Oferta zawiera warunki płatności.
Jeżeli klient nie dotrzyma warunków płatności
lub pojawią się inne wątpliwości co do jego
zdolności kredytowej lub płatniczej, jesteśmy
uprawnieni do zażądania natychmiastowej zapłaty wszystkich (w tym również odroczonych)
należności wynikających z relacji biznesowej.
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do realizacji
zamówień tylko za przedpłatą lub wniesieniem
zabezpieczeń.
4. Dostawa i przeniesienie ryzyka
Nasze dostawy są realizowane loco fabryka. W
momencie załadunku towarów ryzyko przypadkowego pogorszenia lub przypadkowej utraty
przechodzi na Zamawiającego, nawet jeżeli dostawa jest uzgodniona. W przypadku opóźnienia
odbioru lub wysyłki z przyczyn, za które nie
ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi
na Zamawiającego w momencie doręczenia infor-

macji o gotowości do wysyłki. Zamawiający lub
jego odbiorca są odpowiedzialni za prawidłowy
załadunek i zabezpieczenie towaru.
Po uzgodnieniu dostawa jest realizowana na
ryzyko Zamawiającego. Jesteśmy uprawnieni do
dostaw częściowych. Zamawiający musi zapewnić możliwość wjazdu na plac budowy ciężkich
samochodów ciężarowych z przyczepą oraz odpowiednią możliwość rozładunku. Zamawiający
ponosi odpowiedzialność za zawinione przez
siebie szkody lub opóźnienia. Jeżeli wjazd i rozładunek będą niemożliwe, jesteśmy uprawnieni
do osobnego obciążenia Zamawiającego kosztami
przewozu i kosztami dodatkowymi.
Oczekiwania Zamawiającego odnośnie terminów dostaw wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Potwierdzone terminy dostaw będą
dotrzymywane w miarę możliwości i zdolności
transportowych. Nie dajemy gwarancji ani nie
ponosimy odpowiedzialności za ich dotrzymanie.
Palety i inny materiał opakowaniowy jest fakturowany w wysokości naszych aktualnie obowiązujących cen. Za zwrot czystych palet wielokrotnego użytku wystawiamy fakturę korygującą.
5. Gwarancja i obowiązek sprawdzenia
Wyroby ceglane to jednorodne towary masowe
wytwarzane w naturalnym procesie wypalania.
Wzory każdego typu i wielkości, próbki, odwzorowania i opisy naszych towarów są więc
tylko orientacyjne i nie są wiążące. Wszelkie
gwarancje jakości i trwałości (§ 443 BGB [niem.
k.c.]) muszą być uzgodnione w formie pisemnej i wyraźnie oznaczone jako takie. Jeżeli nie
uzgodniono inaczej, dostarczamy towar zgodnie
z właściwymi normami DIN. Powoływanie się na
normy DIN lub oznaczenie CE stanowi jedynie
opis towarów, a nie przyrzeczenie udzielenia
gwarancji.
Zamawiający musi dokonać sprawdzenia towaru
niezwłocznie po jego otrzymaniu. Widoczne
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wady, różnice w ilości lub dostawy towaru innego niż zamówiony należy nam zgłosić niezwłocznie na piśmie przed połączeniem, wymieszaniem
lub przetworzeniem, ukryte wady niezwłocznie
po ich wykryciu. W przeciwnym razie towar
uważa się za zatwierdzony. Zamawiający musi
dać nam możliwość sprawdzenia zgłoszonych
reklamacji.
W przypadku uzasadnionej i zgłoszonej w terminie wady, jesteśmy według naszego uznania
uprawnieni do usunięcia wady lub dostawy
zastępczej. Jeżeli nie jesteśmy gotowi lub nie
jesteśmy w stanie usunąć wady lub zrealizować
dostawy zastępczej, jeżeli opóźnia się ona w
szczególności po upływie stosownych terminów
z powodów przez nas zawinionych lub kończy
się niepowodzeniem w inny sposób, wówczas Zamawiający jest bez uszczerbku dla jakichkolwiek
roszczeń o odszkodowanie, według własnego
uznania, uprawniony do odstąpienia od umowy
lub żądania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu.
6. Roszczenia o odszkodowanie
Roszczenia Zamawiającego o odszkodowanie z
jakiegokolwiek powodu są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń o odszkodowanie na podstawie
ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt,
roszczeń o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasadniczego obowiązku umownego oraz roszczeń
o odszkodowanie, które wynikają z umyślnego
lub rażącego zaniedbania obowiązków z naszej
strony. W przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia odpowiadamy również tylko za nieumyślne naruszenie
obowiązku. Naruszenie obowiązku prawnego
przedstawiciela lub osoby, której dłużnik powierzył wykonanie zobowiązania, jest równoważne z
naruszeniem obowiązku z naszej strony. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność nasza ogranicza się do
typowych dla umowy, przewidywalnych szkód,
chyba że zachodzi umyślne działanie lub rażące

7. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Dostarczone towary pozostają naszą własnością
do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności wynikających z naszej relacji handlowej z
Zamawiającym (towar zastrzeżony). Skorzystanie
z zastrzeżenia własności nie oznacza odstąpienia
od umowy.
Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży
towaru zastrzeżonego w normalnym obrocie
handlowym. Nie jest on uprawniony do zastawu
towaru zastrzeżonego na rzecz osoby trzeciej ani
do przeniesienia własności towaru jako zabezpieczenie. W przypadku odsprzedaży osobom trzecim na kredyt Zamawiający jest zobowiązany do
samodzielnej odsprzedaży tylko z zastrzeżeniem
własności lub do wystarczającego zabezpieczenia
w inny sposób naszych praw do zastrzeżonego
towaru.

Zastrzeżenie własności dotyczy również wyrobów powstających wskutek przetworzenia,
przekształcenia, połączenia, wymieszania lub
związania zastrzeżonego towaru. Jesteśmy przy
tym traktowani jako producent, przy czym nie
wynikają dla nas z tego tytułu żadne zobowiązania. Jeżeli podczas przetwarzania, przekształcania, łączenia, mieszania lub wiązania zastrzeżonego towaru zachowana zostanie własność osób
trzecich, wówczas nabywamy współwłasność
proporcjonalnie do wartości towaru. Zamawiający nieodpłatnie przechowuje naszą własność
lub współwłasność. Jeżeli towar zastrzeżony
będzie odsprzedawany wraz z towarami osób
trzecich lub po przetworzeniu, przekształceniu,
połączeniu, wymieszaniu lub związaniu z nimi,
cesja wierzytelności w rozumieniu poprzedniego
ustępu obowiązuje tylko do wysokości wartości
fakturowej zastrzeżonego towaru.

Zamawiający ceduje na nas niniejszym wszystkie
roszczenia z tytułu odsprzedaży oraz wszelkie
roszczenia z tytułu utraty lub pogorszenia się
stanu towaru zastrzeżonego (np. wskutek czynu
niedozwolonego lub z tytułu ubezpieczenia) wraz
ze wszystkimi prawami ubocznymi. Zamawiający
pozostaje aż do odwołania uprawniony do ściągania scedowanych wierzytelności, dopóki spełnia
on prawidłowo swoje zobowiązania finansowe, a
jego sytuacji finansowa nie ulegnie pogorszeniu.

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania
nam w każdej chwili pełnej informacji na temat
towaru zastrzeżonego znajdującego się w jego
posiadaniu, jego odsprzedaży oraz jego przetworzenia, przekształcenia, połączenia, wymieszania
lub związania i do dostarczenia nam odnoszących
się do tego dokumentów. Musi on nas poinformować o działaniach egzekucyjnych i innym zajęciu
przez osoby trzecie w odniesieniu do zastrzeżonego towaru i zwrócić osobom trzecim uwagę na

istnienie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej z naszej strony.
Zobowiązujemy się do zwolnienia udzielonych
zabezpieczeń według naszego uznania na żądanie
Zamawiającego tylko wówczas, gdy ich wartość
przewyższa zabezpieczane wierzytelności o 10%.
Jak tylko wszystkie wierzytelności z tytułu naszej
relacji handlowej z Zamawiającym zostaną w całości zapłacone, własność zastrzeżonego towaru i
scedowane wierzytelności przechodzą bez dalszej
zwłoki na Zamawiającego.
8. Przetwarzanie danych i obowiązek zacho
wania tajemnicy
Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie w naszym przedsiębiorstwie jego
danych osobowych oraz danych niezbędnych
do realizacji zamówień. W odniesieniu do cen,
zamówień i innych ważnych informacji istnieje
obowiązek zachowania tajemnicy.

CEGŁY SZLIFOWANE

Zamawiający musi udostępnić nam na żądanie
informacje niezbędne do ściągania wierzytelności, przekazać nam wymagane dokumenty oraz
ujawnić cesję wobec dłużnika.

9. Miejsce wykonania świadczenia, właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo
Miejscem wykonania świadczenia i właściwością
miejscową sądu jest, jeżeli jest to dopuszczalne
prawnie, nasz zakład we Freital. Dla wszystkich
stosunków umownych obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
10. Postanowienia końcowe
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych
OWH jest lub stanie się nieważne, nie narusza
to ważności pozostałych postanowień. Ponadto
obowiązują przepisy ustawowe.

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

CEGŁY BLOKOWE

niedbalstwo lub ponosimy odpowiedzialność za
zagrożenie życia, uszkodzenie ciała lub pogorszenie stanu zdrowia. Z zasadami tymi nie jest
związana zmiana ciężaru dowodu.
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BUDUJ NATURALNIE Z EDEREM!
Cegły EDER są produkowane we Freital od ponad 200 lat. Można tu
znaleźć wyjątkowy surowiec stanowiący specjalną kompozycję gliny, który
EDER uszlachetnia i przerabia na produkty najwyższej jakości w jednej z
najnowocześniejszych cegielni w Europie.
Cegły EDER są gwarantem zdrowego klimatu w pomieszczeniach, komfortowego
życia i poczucia budowania w zgodzie z naturą. Ponieważ natura wie, jak to
się robi. Idąc za jej przykładem, stale udoskonalamy nasze produkty. Budując z
EDEREM, mieszkasz w zgodzie z naturą – przez całe życie.
Po prostu mocne cegły. Najnowocześniejsza technologia murarska i specjalnie
opracowany kształt wyznaczają standardy w branży materiałów budowlanych.
Zdrowy klimat sprzyjający dobremu samopoczuciu. Dzięki swojej dużej masie
termicznej cegły EDER mają zdolność optymalnego pochłaniania wilgoci i ciepła
oraz, w razie potrzeby, ich ponownego uwalniania.
Najlepsza izolacja termiczna. Znakomitej jakości produkty EDER pozwalają
nabudowę jednowarstwowych ścian zewnętrznych o najlepszych wartościach
izolacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowego ocieplenia.

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH
D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. +49 (0)351 / 64881-0, Fax +49 (0)351 / 64881-11
www.cegla-eder.pl
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