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Roşu Brun

Ţiglă Enzo
• Nr. buc./mp: 11,2
• Greutatea: 3,375 Kg
• Nr. buc./pachet: 192
• Distanţă: 35,6 cm
• Înclinarea minimă certificată: 26%

roşu
chiar şi opritor de 

zăpadă

apenin

saint tropez siracusa

peruzia antică
chiar şi opritor de 

zăpadă

Curbate plus
Nr buc. /mp: 11,5
greutate: 3,95 Kg

nr buc./pachet: 168
Înclinare minimă:: 30%

Distanţă: 37,0 cm

       Curbate plus

Coppopiù Antica Perusia1

cod. 35000 cod. 35003 cod. 35007

cod. 35001 cod. 35005

Culori cu reflexii

Roşu cu 
distanţă fixă

Brun cu distanţă 
variabilă

Piemonte antic cu distanţă variabilă Tonuri cromatice cu distanţă variabilă Opritor de zăpadă cu distanţă variabilă

Ţigle de Marsilia
Nr. buc./mp: 12,7 - Greutatea Greutatea: 3 Kg- Nr. buc/pachet: 180/192 - înclinare minimă: 35 % - distanţă: 36,0 cm

Ţigle de Marsilia cu distanţă variabilă
Nr. buc/mp: 12,7-14,5 - Greutatea: Kg 3 - nr. buc/pachet: 180/192 - Înclinare minimă: 35% - distanţă: 30-36 cm

 Ţigle olandeze

 Roşu neted Roşu cu dungi  antica perusia

Olandeze
nr.buc/mp: 13,2 - greutate: 3,2 Kg - nr buc./pachet: 180 - înclinare minimă: 30% - distanţă: 35,7 cm

• Depăşeşte 150 de cicluri de îngheţ / dezgheţ UNI EN 
539-2/B

• Îmbinări duble pentru o rezistenţă mai bună
• Disponibilă în culori cu reflexii pentru un acoperiş 

mai „nou”

ardezie alb gri de ciment

Element de aerisire Bază coşJumătate de placă (dreapta şi stânga)

 Ţigle de Marsilia

Roşu cu distanţă 
variabilă

2

cod. 30000 cod. 30008 cod. 30016

cod. 30011 cod. 30010 cod. 33000

cod. 30071 cod. 30040 cod. 30047

 Enzo                                                                                                      



Capăt din pastă 

brună

Disponibile şi în culorile

- Perusia antică
- Antic uniform
- Antic cu tonuri cromate
- Saint Tropez

Portugheze
Nr. buc/mp: 13,2
greutate: 3,2 kg 

nr. buc/pachet: 192
Înclinare minimă: 30%

Distanţă: 35,2 cm

       Opritoare de zăpadă portugheze

Roşu neted Perusia antica Etrusc

Roşu dungat Tonuri cromate Roşu aprins 
provensal

saint tropez siracusa Provensal

Medieval Renaştere Deruta antic

Învechit uniform

Opritor de zăpadă 
roşu dungat

opritor  de zăpadă Pie-
monte vechi
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cod. 30112 cod. 30118 cod. 30192

cod. 30080 cod. 30117 cod. 30191

cod. 30151 cod. 30159 cod. 30113

cod. 34996 cod. 34993cod. 34997

cod. 30104 cod. 30111

cod. 30091 cod. 30180

provensal învechit

roşu vechi piave

sard preistoric
disponibil şi în roşuu în 

renaştere

siena

siena
învechit

provensal

medieval

renaştere

volterra

assisi

everest

Perusia antică

roşu Învechit

canal de 45
nr. buc/mp: 28 - greutate: 2,0 

Kg
nr. buc./pachet: 288
Înclinare minimă: 30%

canal de 50 şi italic
nr. buc/mp: 20 - greutatea: 

2,9Kg
nr. buc/pachet: 200

Înclinarea minimă: 30%

canal sard
Nr. buc./mp: 26 - Greutatea: 

2,1 Kg
Nr. buc./pachet 200

Înclinare minimă: 30%

coppo toscano
n°/mq: 28 - Greutatea: 2,8 Kg

Nr. buc./pachet: 200
Înclinare minimă 30%

Canal roşu lungime de 
45 şi 50 cm

  Canal brun
lungime de 45 şi 50 cm

Canal cu dinteCanal sard
lungime 42 cmCanal cu orificiu

Canal toscan
lungime 45 cm
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Canal italic 
lungime 19,7

neted cu dungi
italic

Noutăţi 2014

cm 50 cod. 30890
cm 45 cod. 30882

cm 50 cod. 30685
cm 45 cod. 30695

cm 50 cod. 30756
cm 45 cod. 30752

cm 50 cod. 40003
cm 45 cod. 40000

cm 50 cod. 30687
cm 45 cod. 30688

cm 50 cod. 30741
cm 45 cod. 30744

cm 50 cod. 30993
cm 45 cod. 30991

cm 50 cod. 40002
cm 45 cod. 40001

cm 50 cod. 30739
cm 45 cod. 30737

cm 50 cod. 40046
cm 45 cod. 40042

cm 50 cod. 30682
cm 45 cod. 30726

cm 50 cod. 30683
cm 45 cod. 30749

cod. 40068

Ţigle portugheze Canale



Vârf nr. 2,5/ml Vârf pentru ţigle Vârf bi-frontal Aerisitor cu 1 ţiglă pentru 
modelul portughez

Aerisitor cu 2 ţigle pentru 
modelul portughez

Elementele de îmbinare 
cu 3 ieşiri

Elementele de îmbinare 
cu 4 ieşiri

Bază coş pentru ţigle 
portugheze, de Marsilia şi 

Element dublu ondulat 
pentru ţigle portugheze

Ţiglă de bază pentru modelul 

portughez cu dispunere în dreapta 
Aerisitor cu 2 ţigle pentru 
modelul olandez

Aerisitor cu 1 ţiglă pentru 
modelul curbat plus

Aerisitor cu 1 ţiglă pentru 
modelul Marsilia

Aerisitor cu 2 ţigle pentru 
modelul Marsilia

Accesoriu fotovoltaic disponibil 
pentru toate acoperişurile

Port antenă Ţiglă pentru jgheab pen-
tru modelul roman plan

Elementele de îmbinare 
cu 3 ieşiri pentru canale

    Elemente speciale

Aerisitor pentru ţigla 
romană plană

Vârf pentru canale nr. 
2,5/ml

Aerisitor pentru canale 
mari şi mici

Vârf pentru canale Aerisitor pentru baza de 
coş ø 15 cm

Coş ø 15 şi 20 cm

Piesele speciale pentru ţiglele FBM sunt disponibile în di-
verse culori. 

Grilajele pentru elementele de aerisire trebuie comanda-
te separat

.

învechit siena siena
învechit

Perusia antică roşu assisi

medieval renaştere volterra

Ţigle romane plane
Nr./mp: 8 ţigle + 8 canale de 45 greutatea: 5,0 kg - Nr. buc./pachet: 96 - Înclinare minimă: 30%

aeratore base camino mezza tegola (destra e sinistra)

A c c e s o r i i  p e n t r u  ţ i g l a  E n z o  n o u ă
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cod. 40005 cod. 40004 cod. 30218

cod. 88 cod. 30120 cod. 30181

cod. 30121 cod. 30161 cod. 30166

 Sistemul cu acoperiş ventilat

Sistemul de ancorare de pereţii la ve-
dere

Sistemul de ancorări FBM de pereţii externi per-
mite construirea unui perete dublă, rapid şi 
economic, respectând prev. art. 7.2.3 din De-
cretul Ministerial din 14/01/2008 privind Normele 
Tehnice în materie de Construcţii a prinderilor şi 
fixărilor de pereţi externi în zone seismice.
FBM furnizează sistemul metalic, schema de 
montare, calculele şi verificare. 

Panoul termoizolant dedesubtul ţiglei, din polistiren expandat 
sinterizat, cu grafit adăugat cu conductibilitate termică (λ 
0,031 W/mk), garantează izolarea, impermeabilizarea şi ven-
tilarea.                                         
Panoul este prevăzut cu praguri suprapuse în sens longitudinal 
şi transversal, asigurând o impermeabilitate absolută în caz de 
infiltrări fără să mai fie necesară utilizarea benzilor sau altor ele-
mente de sigilare.
PExistă posibilitatea de a proiecta toate dispunerile necesare 
pentru pozarea tuturor ţiglelor şi canalelor din gama FBM. 

Sistemul de acoperiş realizat cu acest tip de panou garantează:
•Ventilarea dedesubtul învelişului
• Impermeabilizarea
•Rezistenţă termică sporită                                                                                  
•Reducerea decisivă a costurilor de utilizare şi întreţinere (atât a celor 
de climatizare pe timp de vară, cât şi de încălzire pe timp de iarnă).
• Îmbunătăţirea confortului din locuinţe

Trei variante de grosimi: 8-10-12 

6

Ţigla DUAL TILE PV a fost studiată şi proiectată pentru a explo-
ata la maximum energia solară, integrând cele mai ample 
suprafeţe fotovoltaice, ceea ce nu s-a putut la început cu o ţiglă 
fotovoltaică. Structura DUAL TILE PC a fost studiată pentru a evita 
obstrucţionările, favorizând la maximum efectul razelor solare şi 
asigurând eficacitate şi eficienţă maxime. 
Această ţiglă dublă nouă, având aceleaşi dimensiuni şi mărimi 
precum ţigla portugheză FBM, îi permite integrarea perfectă în 
orice tip de bază realizată cu ţigle portugheze. Fiecare ţiglă cu 
celula fotovoltaică corespunde unui număr de două ţigle por-
tugheze FBM, iar pentru asigurarea unei puteri energetice de 1 
Kw/h sunt necesare 84 de ţigle fotovoltaice.

Software online pentru calcularea di-
mensiunilor ancorărilor:

broşură

broşură

Ţigle romane plane Sisteme



5,5 x 12 x 25 cm roşu
Cod MA45111 – nr. 62 buc./mp

 Galben 
Cod MA45815 – nr. 62 buc./mp

Rozaliu 
Cod MA45112 – nr. 62 buc./mp

5,5 x 12 x 25 cm mosc
Cod MA45816 – nr. 62 buc./mp

 5,5 x 12 x 25 cm crem
Cod MA45A15 – nr. 62 buc./mp

 5,5 x 12 x 25 cm etrusc
Cod MA45511 – nr. 62 buc./mp

5,5 x 12 x 25 cm capăt brun
Cod MA45915 – nr. 62 buc./mp

5,5 x 12 x 25 cm romanic
Cod MA45591 – nr. 62 buc./mp

5,5 x 12 x 25 cm evul mediu cod MA45781
- disponibil ca piese întregi cod MA45781A
- disponibil ca şi capăt brun cod MA45985

2,5 x 12 x 25 cm roşu
Cod PD11162 – nr. 133 buc./mp

 33,5 x 12 x 25 cm roşu
Cod MB17112 – nr. 100 buc./mp

*

Lin
ia

 a
nt

ic
ă

Lin
ia

 c
la

sic
ă

5,5 x 12 x 25 cm roşu
Cod MB45112 – nr. 62 buc./mp

* *

* disponibil şi în galben şi rozaliu

3,5 x 15 x 30 cm
Cod PB19112 – nr. 100 buc./mp – roşu 
Cod PB19212 – nr. 100 buc./mp – rozaliu 
Cod PB19312 – nr. 100 buc./mp – galben

5,5 x 15 x 30 cm
Cod MB49212 – nr. 55 buc./mp – rozaliu 
Cod MB49212 – nr. 55 buc./mp – roşu 
Cod MB49312 – nr. 55 buc./mp – galben

7 x 15 x 30 cm
Cod MB62312 – nr. 45 buc./mp – galben
Cod MB62112 – nr. 45 buc./mp – roşu 
Cod MB62212 – nr. 45 buc./mp – rozaliu
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Colţ grosime 2 cm
Pentru toate produsele trefilate

Colţ grosime 3 cm
Pentru toate produsele din pastă 

Lambriu 5,5 x 3 x 25 cm
 Pentru toate produsele din pastă 

Lambriu 5,5 x 2 x 25 cm
Pentru toate produsele trefilate

Roşu neted cod 72366 Roşu nisip mixt cod 72368  Galben sablat cod 72363 Roşu nisip deschis faţade cod 
72374

Siena neted cod 72371 Roşu sablat cod 72350 Roşu faţade cod 72364 Roşu nisip închis cod 72369

 Roşu sablat cod 72367 Roşu nisip roşu cod 72353 Roşu nisip roşu faţade cod 72370 Siena sablat 72372

Cărămidă 5,5 x 12 x 
25 
Roşu ars faţade 

Cărămidă 5,5 x 12 x 25 
Sablat trefilat cu trei orificii
Greutatea 2,5 kg

Cărămidă 5,5 x 12 x 25
Trefilat alb
Cod 72381

Cărămidă 5,5 x 12 x 25
Trefilat sablat dungat de capăt brun
Disponibil şi în roşu, rozaliu şi galben 

Cantine Briziarelli - Bevagna (PG)

 Noutăţi
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Cărămizi manuale Perusia Cărămizi forate



Elemente speciale realizate integral manual, inclusiv pe baza desenului primit de 

La Alhondiga - Bilbao Colonne by 
Philippe Stark 
Cărămizi FBM

Panou „Perusia” Linia Clasică   
3,5 x 20 x 20 roşu sablat

Dală „Perusia” Linia Clasică   3,5 x 
15 x 30 rozaliu nautic

Cărămidă „Perusia” Linia Clasică
5,5 x 12 x 25 roşu sablat

Piesă „Perusia” Linia Clasică 
 5,5 x 5,5 x 25 roşu sablat

Element manual 
pentru marginile 

piscinei

Colţ rotunjit pentru 
marginile de scară

cod. SZ4511239

Cornişă manuală pentru 
modele cu îmbinări
cod. SZ4511220 

Piesă semilună cu 
semi coroană

cod. SZ4511213

Element decorativ 
pentru perete

cod. SZ3821224

Cornişă manuală pentru 
podele cu îmbinări
cod. SZB911233

Element manual 
pentru podele cu 

îmbinări SZB911232

Cărămidă manuală 
curbată pentru coloane

cod. SZB411207

Cărămidă manuală triunghiulară 
pentru podele 

cod. SZ9011212 

Element pătrat pentru 
podele nautice
cod. SQ32152

Consolă sub jgheab
cod. SZB3112

Dală manual sub acoperiş
cod. SP78112

Cărămidă cu ciubuc cur-
bat cod. SZ4511206

Element cu turn pen-
tru pereţii vechi
cod. SZ5721210

Element cu gât pentru 
pereţii vechi

cod. SZ5611208

Colţ extern pentru cornişă 
profilată

cod. SZA911221
Colţ intern pentru cornişă 
profilată cod. SZA811221

Cărămidă cu caneluri cu un-
ghi pentru cornişă cu consolă 

cod. SZ45112039

Cod SQ30112 Cod PB19252

Cod MB45112 Cod TI43131

 

Cea mai bună soluţie pentru o proiectare statică şi antiseismică a planşeului cu grinzi şi a structurii portante a construcţiei
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3x25x50 Dungat

3x25x50 Siena

3x25x50 Everest

Pavele netede 6x25x(80-100)

Pavele dungate gros. 6-8x25x50/200

Dale 6x25x50

Cărămizi de pardoseală 

6x25x50

3x25x50Neted

Grinzi cu grilaje

Grinzi precomprimate

Panouri tencuite şi nu numai

Dale cu grilaje 

Panouri precomprimate
TAVEX ®

Cărămizi, pavele şi tavane

cod. 10040

cod. 10060

cod. 10080

cod. 10075

cod. 10065

cod. 302

cod. 200

Noul tavan FBM bidirecţional Ortosap® respectă liniile directoare din Decretul Ministerial din 14/01/2008, fiind caracterizat printr-
o modulare perfectă a dimensiunilor tavanului şi distribuirea sarcinilor pe elementele portante, permiţând proiectantului să 
asigure o proiectare raţională şi conştientă al suprafeţelor. 
Tavanul Ortosap® îmbină tehnologiile tradiţionale cu cele de uz curent, prezentând o structură consolidată în sensul 
interpretărilor moderne de inginerie a structurilor

Software online pentru dimenisionarea ta-
venului FBM Ortosap®:

I c
od

ic
i s

on
o 

rif
er

iti
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l p
ro

do
tto

 ro
ss

o 
na

tu
ra

le
.

Elemente speciale manuale şi pavaje Tavan bidirecţional FBM Ortosap®                                         



Material comun Cărămizi forate Blocuri termice de tamponare Blocuri termice portante

Cărămidă plină comună
5,5x12x25 cod. 1B

Cărămidă comună
5,5x12x25 cod. 12

Cărămidă dublă UNI
12x12x25 cod. 16

Bloc comun
12x25x25 cod. 82

Forat cu 3 orificii
5x14x28 cod. 119

Forat cu 6 orificii
8/10x14x28 - 8x16x33

Forat 15x25x25
uşor (6,30 Kg) cod. 4923
greu (9,50 Kg) cod. 4919

Forat cu 10 orificii (uşor şi greu)
8x25x25 (Kg 3,00 / 4,00) cod. 160/169

10x25x25 (Kg 3,4) cod. 163D

Forat cu 15 orificii12x25x25 uşor
 (4,10 Kg) cod. 44

12x25x25 greu (6,70 Kg) cod. 340

Branţ de îmbinare
40 orificii 8x50x25 cod. 550
61 orificii 12x50x25 cod. 335

®
®

®

Bloc termic de tamponare 
20/25/30/35x25x25

Bloc termic de tamponare
20x30x25 cod. 5048

Bloc termic de tamponare
14 seturi 19x25x30 cu îmbinare

cod. 5052

Bloc termic de tamponare
14 seturi 19x25x30 cod. 5038
14 seturi 25x25x30 cod. 5036

Bloc termic de tamponare 
cu îmbinare18x30x35 cod. 5050

Bloc termic de tamponare 
cu îmbinare 18x30x42

umplut cu EPS+grafit cod. 5064

Bloc termic de tamponare 
cu îmbinare 18x30x42 cod. 5062

Bloc termic de tamponare 18x30x38
disponibil în variantă:
- netedă cod. 5044 

- cu îmbinare cod. 5054
®

®
®

®
®

®
®

®

Bloc termic portant antiseismic
18x25x30 - 18x45x30 -25x25x30

cod. 5040 - cod. 5004 - cod. 5056

Bloc termic portant antiseismic 18x25x38 
cod. 5042

®
®

Bloc intermediar de tavan
H12,16,18,20,22,25,30x38x25

Blocuri intermediare de tavan

®

Cărămizile structurale FBM din 
gama „Superpor” garantează ran-
damente termice ridicate datorită 
unei porozităţi naturale care per-
mite obţinerea unei conductibilităţi 
termice (lambda) deosebit de joa-
se la argilă. 
Amestecul de argile care 
caracterizează gama „Superpor” 
(rocă eruptivă, carbon şi făină de 
lemn), garantează produsului ran-
damentele prevăzute la nivel nor-
mativ şi o economisire energetică 
sigură cu respectarea deplină a 

FBM - Fornaci Briziarelli Marsciano Spa
Via XXIV Maggio 06055 Marsciano PG

tel. 075.87461 - fax. 075.8748990
mail:info@fbm.it - web: www.fbm.it 

Referitor la codurile care nu sunt prezente în catalog, contactaţi biroul nostru de vânzări.

 Manual pereţi
FBM

noutăţi 2014

Cărămizi forate şi blocuri


