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Provádíme všechny práce spojené s vyzděním ražených 
i tažených lícových cihel různých formátů, barev i povrchů. 
Vlastní zdění probíhá na předem připravené základy, které jsou 
spojené se základy obvodových zdí stavby. Provádíme také 
technický dozor při montáži fasád z cihel, pokud tyto fasády 
dodává jiná společnost.

 Zajistíme pro vás:
 kontrola stavební připravenosti

 rozměření a založení obezdívky

 montáž tepelné izolace (minerální vata, polystyren)

 montáž kotvení

 usazení překladů stavebních otvorů

 zdění a společné spárování lícových cihel

 uložení cihelných parapetů a dalších doplňků

 montáž a demontáž vlastního lešení

 závěrečné mechanické očištění fasády

Zdění lícových cihel

  Jak připravit stavbu na zdění lícových cihel:

 stavba musí být zastřešená a dešťové srážky odvedené mimo 
stavbu; nesmí docházet k ostřiku stěn srážkovou vodou,

 musejí být osazená okna, dveře, roletové schránky a jiné výplně 
stavebních otvorů,

 základy musejí být připravené pro lícové zdivo v šířce od nosného 
zdiva: síla izolace +14 cm, niveleta základů +/– 2 cm,

 na základech musejí být zhotovené hydroizolace s přesahem 
alespoň 3 cm přes hranu základu,

 na vnějších stranách stavby musejí být dokončené průduchy, 
elektroinstalace a vodoinstalace,

 dokončená musejí být i vedení okapových svodů, hromosvodů 
atd. včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby,

 k budově musí vést zpevněná komunikace umožňující svým 
charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním 
vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže.



Obklad cihelnými pásky je sice technologicky jednodušší 
než zdění lícových cihel, klade však mnohem vyšší nároky 
na řemeslnou zručnost a zpracování. Obkládáme ze všech 
typů obkladových pásků (ražené, klinker), včetně jejich lepení 
na připravené zateplovací systémy. Provádíme také technický 
dozor při montáži fasád z cihelných pásků, pokud tyto fasády 
dodává jiná společnost.

 Zajistíme pro vás:
 rozměření stavby

 lepení a následné spárování obkladových pásků a rohů

 montáž a demontáž vlastního lešení

 mechanické očištění stavby

 po dohodě připravíme i vyrovnávací jádrovou omítku pod obklad

Obklad cihelnými obkladovými pásky

 Jak připravit stavbu na obklad cihelnými pásky?
 Stavba musí být zastřešená a dešťové srážky odvedené mimo 

stavbu; nesmí docházet k ostřiku stěn srážkovou vodou.

 Musejí být osazená okna, dveře, roletové schránky a jiné výplně 
stavebních otvorů.

 Na stavbě musí být v místech obkladu cihelnými pásky 
zhotovena vyrovnávací jádrová omítka (nebo v případě 
zateplovacího systému finální stěrková omítka).

 Na vnějších stranách stavby musejí být dokončené průduchy, 
elektroinstalace a vodoinstalace.

 Dokončená musejí být i vedení okapových svodů, hromosvodů 
atd. včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby.

 K budově musí vést zpevněná komunikace umožňující svým 
charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu 
nákladním vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže.



 Nosné překlady z lícových cihel
Naše překlady jsou vyrobené v designu cihel použitých na celé 
fasádě. Cihelné překlady vyrábíme zakázkově ke každé individuální 
stavbě na základě statických výpočtů prováděných odborníky 
a kompletujeme je s certifikovanými nerezovými prvky. Naše 
výroba je přesná (s tolerancí v řádu pouhých milimetrů) a na její 
kvalitu poskytujeme záruku.

  Proč zvolit naše překlady?
Použití prefabrikovaných překladů nejen plně vyhovuje všem 
architektonickým a technickým požadavkům na tuto část stavby, 
ale současně šetří velké množství času a zjednodušuje a zpřesňuje 
stavbu. Z vlastní zkušenosti víme, že vlastní výroba překladů přímo 
na stavbě nebo polepování jiných překladů rohovými pásky se ne vždy 
vyplatí – takové překlady často nejsou vyzrálé, nemají spočítanou 
statiku na celkové zatížení, není v nich připraveno pomocné kotvení 
atd. Z těchto důvodů na ně také obvykle nebývá poskytovaná záruka.

Prefabrikované překlady oproti tomu představují spolehlivé 
a efektivní řešení, které je připravené přesně a vám na míru.

 Zpracování nabídky
Rádi pro vás na základě vašich požadavků nebo podle vámi 
dodané projektové dokumentace zpracujeme kompletní cenovou 
nabídku montáže, v případě zájmu i včetně dodávky materiálu. 
V této nabídce je zahrnuto vše potřebné ke zhotovení díla na klíč 
a dohodnutou cenu garantujeme po celou dobu stavby.

Nabídka na montáž obsahuje položkově jednotlivé práce při zdění, 
lepení a spárování, montáž špalet, překladů, kotvení, izolace, 
čistící a impregnační práce, montáž klenby, pomocné práce, 
montáž lešení atd. Materiálová nabídka obsahuje položkově 
rozdělené dodávky cihel nebo pásků, tvarovky, rohové pásky, 
maltové a lepicí směsi, překlady, kotvení, izolace apod. Vždy tedy 
přesně víte, za co platíte.

Obkladovým materiálem to nekončí

 A nezvládnu montáž sám?
Montáž lícových cihel možná nepůsobí na první pohled až tak 
náročně; svádí k myšlence, jestli by nebylo jednodušší poradit si 
s lícovkami vlastními silami. Lícové cihly jsou ale nekompromisní 
a neodpouštějí jakékoliv zaváhání nebo sebemenší odchylku 
od technických postupů. Nepřekryje je už žádná další vrstva, 
všechny chyby na nich budou vidět a půjdou napravit jen velmi 
těžko – pokud vůbec. 

 Časté chyby jsou především:
 křivé stěny, křivé spáry, různé tloušťky spáry  

a barevné rozdíly spárovací hmoty

 umazané zdivo

 flekaté oblasti na fasádě  
(nemíchání materiálu z více palet nebo dodávek)

 intenzivní výkvěty na cihlách nebo páscích  
(nedostatečná znalost technologických postupů)

 dořezávky, kvantlíky, nenavazující spáry, špatně uložené 
překlady a parapety (chybné rozměření)

 odpadávající cihelné pásky (nedodržení technologie lepení, 
volba nevyhovujících materiálů)

 praskliny překladů (nevhodné použití pomocného vynášecího 
kotvení, chybějící výztuhy spáry)

 příliš mnoho odpadu z odřezků cihel a pásků  
i z maltových a spárovacích směsí; následné navýšení ceny

 neadekvátní doba montáže  
(až trojnásobná oproti odborné montáži)

 náročnější budoucí údržba (opomenutí např. impregnace, 
ochrany před graffiti, vynechání krycích prvků aj.)

Fasáda vašeho domu není vhodnou příležitostí pro experimenty. 
Svěřte její zdění odborníkům.



Zajišťujeme montáž lícových cihel

Působivá fasáda není jenom tak
V lícových cihlách a cihelných obkladových páscích se snoubí 
půvab tradičního přírodního produktu s vysokou užitnou hodnotou. 
Lícové cihly představují jednak bezúdržbové řešení fasády, které je 
zároveň ekologické a ušetří vám peníze za vytápění, ale současně 
díky nim vaše fasáda získá i působivý a moderní vzhled. Lícovky 
během let nezastarají, nevyjdou z módy, a stále si zachovají svoji 
estetickou hodnotu.

Krása lícových cihel ovšem jde neoddělitelně ruku v ruce s náročností 
montáže – kvalitní řemeslné provedení je u lícových cihel klíčové 
a závisí na něm celkové vyznění fasády. Podstatné je nejen dokonalé 
zvládnutí technologického postupu, ale i přesnost, pečlivost a smysl 

pro detail. Pokud se některý z těchto prvků zanedbá, dodatečná 
náprava už obvykle nebývá možná a všechny nedokonalosti zůstávají 
na fasádě navždy.

Společnost Brick je v současnosti největší společnost specializovaná 
na montáž lícového zdiva a obkladových pásků v ČR. Máme více než 
dvacet let praxe v oboru – a to nejen v ČR, ale také na Slovensku, 
v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rusku Itálii a dalších zemích. 
Lícovým cihlám rozumíme a zdění vaší fasády provedeme odborně, 
zkušeně a efektivně.

Na kvalitu naší montáže je spolehnutí.

 Kvalitně 

Vaše fasáda je v rukou zkušených dělníků 
a pod odborným dohledem našeho specialisty. 
Neustále zlepšujeme a modernizujeme naše 
pracovní postupy a naši pracovníci pravidelně 
absolvují všechna potřebná školení i atestace 

u výrobců cihel.

 Zkušeně 

Lícovým cihlám rozumíme.  
S montáží lícových cihel, obkladových 

cihelných pásků a cihelných dlažeb máme 
více než 25letou zkušenost po celé České 

i Slovenské republice.

 Se zárukou 
Na naši montáž se nebojíme poskytnout 

i nadstandardní záruku. A abychom  
se přesvědčili, že je vše bez chyb  

a k vaší spokojenosti, provedenou práci 
po půl roce zkontrolujeme a doladíme 

případné detaily.



Kontakty:
Brick, spol. s r. o., Nepomucká 208, 326 00 Plzeň-Černice, tel.: +420 377 457 254-5, e-mail: info@licovecihly.cz

Stavební technik: +420 777 738 898

www.licovecihly.cz

Prohlédněte si  krátký film 
výhody použití cihelné fasády  správná montáž  chyby vzniklé neodbornou montáží

Proč si vybrat BRICK

 Za svou prací si stojíme.
Řekněte si o náš katalog realizací a přesvědčte se sami, co všech-
no vám můžeme nabídnout.

 Umíme počítat a držíme slovo. 
Nabídku s rozpočtem na práce a materiál pro vás spočteme z do-
dané dokumentace. Množství a ceny garantujeme po celou dobu 
montáže. Naše nabídky jsou kompletní a přehledné stejně jako 
všechny rozpočty, dodací listy a faktury.

 Šetříme vám čas i starosti.
Nemusíte se vůbec zabývat technickými detaily – celou stavební 
akci pro vás zorganizujeme na klíč od vaší první návštěvy až po pře-
dávací protokol. Vše ve spolupráci s vámi navrhneme, spočítáme, 
dopravíme, realizujeme, uklidíme a po nějaké době znovu zkontro-
lujeme. A to odborně, efektivně a kvalitně.

 Jsme stabilní firma s tradicí.
Na naše montáže poskytujeme dlouholeté záruky a můžete se 
spolehnout, že tu i za několik let stále budeme, abychom svým 
zárukám dostáli. Pro objednatele s IČO poskytujeme u větších sta-
vebních akcí bankovní záruky, odložené platby do kompletního pře-
dání díla, splátkový harmonogram apod. Jsme spolehlivý partner 
pro váš projekt.

 Zajímají nás nové technologie. 
Máme neustálý přehled o nejmodernějších technologiích a tren-
dech v oboru. Využíváme je tak, abychom vám mohli nabídnout 
ještě efektivnější a rychlejší montáž při zachování špičkové kvality.

 V našem oboru jsme experti. 
Poradíme si se všemi formáty cihel a pásků na trhu – WDF, NF, 
ČF, DF, RF – a se všemi typy – ražené, stock i klinker. Zajistíme 
a spočteme vám nosné kotevní prvky, výztuhy a speciální spojo-
vací materiály. Posoudíme a navrhneme dilatační spáry a dodáme 
vám všechny potřebné materiály pro zhotovení dilatací. Posoudíme 
i vhodné provedení zateplovacího systému, případně ho sami do-
dáme a namontujeme.

 Máme rádi výzvy. 
Provádíme montáže u všech typů staveb – nejen u rodinných domů 
a jejich interiérů, ale i u bytových domů, administrativních budov, 
obchodů, restaurací, škol, bank či developerských projektů. Vždy 
se zaměřujeme na maximální kvalitu provedení a při technické pří-
pravě stavby úzce spolupracujeme s architekty a projektanty.

 Za kvalitu ručíme.
Dodáváme jen takové materiály, o jejichž kvalitě jsme z vlastní zku-
šenosti přesvědčení, a to od dodavatelů, na které je spolehnutí.  
Překlady pro lícové zdivo dodáváme certifikované a na míru, vyro-
bené dle statických výpočtů.

 Umíme i víc než jen lícovky. 
Vlastními silami nebo formou subdodávek vám umíme pro vaši 
stavbu zajistit i pomocné a ostatní stavební práce, které by mohly 
souviset s montáží fasády, garáže, zahradních staveb či oplocení.


