
Producent Materiałów Budowlanych
Czamaninek 2, 87-875 Topólka
tel. 609 22 88 01, tel. 54 286 94 44, fax 54 286 90 18

czamaninek@wp.pl
www.czamaninek.pl

KERAMZYT | Sprzedaż konfekcjonowana i luzem

Pojemność

1m3

Keramzyt odznacza się wyjątkowymi właści- 
wościami, które decydują o jego wzrastającej 
popularności w branży budowlanej. To materiał 
niepalny, wykazujący ogromną odporność na 
wilgoć oraz powstawanie pleśni.

Powstaje z czystej gliny - surowca naturalnie 
występującego w przyrodzie.

Nie emituje szkodliwych związków.
Zdaniem radiestetów chroni on też przed 
promieniowaniem tzw. cieków wodnych.

Naturalne kruszywo keramzytowe:

• jest niepalne
• jest mrozoodporne
• jest odporne na działanie grzybów i pleśni
• jest odporne na gryzonie
• jest wytrzymałe
• tłumi hałas
• płynnie reguluje temperaturę i wilgotność w 
 pomieszczeniach, gwarantując uczucie komfortu
• posiada dobre właściwości radiestezyjne
• ma bardzo małą nasiąkliwość
• jest przyjazne dla ludzi, zwierząt i roślin.

Dlaczego warto u�ywa�  keramzyt?

Czy keramzyt jest ekologiczny?

Paleta

36szt.

Kruszywo keramzytowe CZAMANINEK

w ogrodzie i w domu



Producent Materiałów Budowlanych
Czamaninek 2, 87-875 Topólka
tel. 609 22 88 01, tel. 54 286 94 44, fax 54 286 90 18

czamaninek@wp.pl
www.czamaninek.pl

KERAMZYT | Sprzedaż konfekcjonowana i luzem

Nazwa Gęstość
nasypowa

500 kg/m3

Rodzaj 
opakowania

Granulacja Zastosowanie

Worek 50l

Paleta 36x50l

BigBag 1m3

Luz

Worek 50l

Paleta 36x50l

BigBag 1m3

Luz

Worek 50l

Paleta 36x50l

BigBag 1m3

Luz

Do wykonywania warstw izolacyjnych 
i wyrównawczych o grubości 
1 – 4 cm wewnątrz budynku oraz 
wykonywania betonów lekkich.

Do zastosowań ogrodniczych 
i ozdobnych.

Sprzedaż keramzytu dostosowaliśmy do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku 
budowlanego i ogrodniczego, bo tam właśnie zastosowanie znajduje keramzyt.
Do wyboru są opakowania jednostkowe - worki 50l - sprzedawane pojedyńczo na terenie naszego zakła-
du lub pakowane na paletach (po 36szt.) z możliwością transportu nawet w cenie zakupu (czytaj warunki 
transportu). Dodatkowo prowadzimy sprzedaż w workach BigBag o pojemności 1 m3 - co ułatwia 
bezpieczne przechowywanie zakupionego towaru.

Transport GRATIS: w promieniu 150 km od zakładu
produkcyjnego przy zamówieniu min. 20m3

Transport przy zamówieniu poniżej 20m3: tylko +10zł / 1m3

Odbiór własny (loco): - 10zł / 1m3

Warunki transportu:

Keramzyt 1:4

350 kg/m3

Do wykonywania warstw izolacyjnych 
i wyrównawczych o grubości 
4 – 8 cm wewnątrz budynku oraz 
wykonywania betonów lekkich.

Do zastosowań ogrodniczych 
i ozdobnych.

Keramzyt 4:8

275 kg/m3

Do wykonywania warstw izolacji i 
wyrównawczych o gr. większej niż 
8 cm wewnątrz i na zewnątrz 
budynków oraz wykonywania 
betonów lekkich.

Keramzyt 8:16


