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W ramach systemu MUROTHERM firma ofe-

ruje doskona e strunobetonowe elementy no-

ne: nadpro a i belki stropowe  oraz keramzy-

towe pustaki stropowe i cienne. Technologia 

oparta na strunobetonach pozwoli a na reduk-

cj  wysoko ci nadpro y, dzi ki czemu mo -

na m.in. pozwoli  sobie na zaprojektowanie 

sporych rozmiarów otworów okiennych czy 

drzwiowych oraz bez obaw stosowa  kase-

ty do rolet antyw amaniowych. Ponadto ich 

monta  nie wymaga dodatkowych prac takich 

jak dozbrajanie, szalowanie, stemplowanie, 

zalewnie betonem itp.

Bazuj c na wynikach licznych bada

i analiz opracowano i wdro ono produkt 

charakteryzuj cy si  wysok  wytrzyma o-

ci  przy zachowaniu niewielkich rozmia-

rów: szeroko  wszystkich rodzajów nadpro-

y to 115 mm, wysoko  71, 110 i 140 mm, 

a d ugo  nawet do 360 cm! Moment zgi-

naj cy wynosi odpowiednio: 1,80; 6,50; 

9,30 kNm.

Zestawy stropowe MUROTHERM to trzy 

rodzaje strunobetonowych belek stropo-

wych o bardzo wysokiej wytrzyma o ci oraz 

pustaki stropowe z granulatu ceramicznego. 

Oryginalne rozwi zanie techniczne pozwa-

la na bezpieczne stosowanie belek o d ugo-

ci nawet 11,40 m! 

Niezale nie od konstrukcyjnego syste-

mu MUROTHERM Spó ka Poz-Bruk wpro-

wadzi a program PRESSTONE pozwalaj cy 

rozs dnym kosztem nada  stawianym obiek-

tom niepowtarzalny, ekskluzywny cha-

rakter. PRESSTONE to kompleksowe roz-

wi zanie technologiczne daj ce mo liwo

wytwarzania p yt posadzkowych i elewa-

cyjnych, a tak e monolitycznych podestów, 

stopni oraz wielu innych architektonicz-

nych elementów wyko czeniowych i de-

koracyjnych o spójnej strukturze i kolory-

styce. Produkowane na bazie szlachetnych 

kruszyw elementy sw  wysok  precyzj  wy-

konania i doskona e parametry jako cio-

we zawdzi czaj  sterowanym komputero-

wo, nowoczesnym liniom produkcyjnym 

oraz starannie wyselekcjonowanym surow-

com najwy szej jako ci. Podstawowa ofer-

ta to powierzchnie g adkie i strukturalne. 

Te g adkie mog  by  szlifowane lub piasko-

wane. Powierzchnie strukturalne wyst pu-

j  w postaci naturalnej lub mog  by  piasko-

wane. 

Ofert  Poz-Bruku dla wszystkich inwe-

storów planuj cych budow  swych wyma-

rzonych domów dope nia bardzo szeroka 

gama oryginalnych ogrodowych kostek bru-

kowych oraz wiele ciekawych elementów 

tzw. ma ej architektury. Bogactwo wzorów 

i barw pozwala na idealn  aran acj  przy-

domowych ogrodów tak, by by y wygodne 

i funkcjonalne, a jednocze nie zachwyca y

sw  niepowtarzaln  urod .

Nasze zak ady znajduj  si  w podpozna -

skiej Sobocie i Janikowie oraz w Kaliszu, 

odzi, Szczecinie, natomiast w Gorzowie 

Wlkp. mamy w asn  hurtowni .
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Znana przede wszystkim jako producent kostki brukowej firma 

Poz-Bruk od kilku lat z sukcesem wprowadza na rynek nowatorskie 

rozwi zania nie tylko znacznie usprawniaj ce budow  zarówno wie-

lokondygnacyjnych budynków jak i domów jednorodzinnych, ale tak e

w istotny sposób pozwalaj ce na obni anie kosztów tych inwestycji.

Prezentacja firmowa


