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PREZENTACJA FIRMOWA

M to modu³owoœæ – wszystkie ele-

menty systemu mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ w ró¿-

ne rodzaje przegród i elementów konstruk-

cyjnych budowli; ³atwo budowaæ warstwy

œcian zewnêtrznych, œcian wewnêtrznych

noœnych i nienoœnych, stropów i pionów

wentylacyjnych ³¹cz¹c ze sob¹ elementy 

systemu

M to mikroklimat – domy z ceramiki

stwarzaj¹ korzystny mikroklimat poprzez sta-

³oœæ komfortu cieplnego (du¿¹ zdolnoœæ aku-

mulacji ciep³a i bezw³adnoœci cieplnej) oraz

paroprzepuszczalnoœæ (wch³anianie i oddawa-

nie pary wodnej) 

M to malowane ogniem: ziemia,

woda i ogieñ – trzy ¿ywio³y zamkniête w naj-

zdrowszym materiale budowlanym (Atest

Higieniczny PZH HK/B/1183/01/2003) powo-

duj¹, ¿e czerwone pustaki i ceg³y ze znakiem

MARKOWICZE nawi¹zuj¹ do najlepszych

tradycji budowlanych i staj¹ siê nieod³¹cz-

nym elementem rodzimego krajobrazu

M to MARKOWICZE:

M to mechaniczna wytrzyma-
³oœæ na œciskanie i uderzenia –
ceramika MARKOWICZE jest twarda, ale 

nie krucha; wytrzymuje uderzenia, na które

mo¿e byæ nara¿ona w czasie transportu,

prze³adunku i sk³adowania; bez pêkniêæ

i uszkodzeñ dociera na plac budowy; dobrze

skonstruowane przegrody z ceramiki daj¹

budynkom i budowlom doskona³¹ stabilnoœæ

i odpornoœæ na drgania i parcie wiatru

M to mo¿liwoœci zastosowañ –

elementy murowe: do wznoszenia kon-

strukcji murowych (œcian, s³upów i œcian

dzia³owych) zabezpieczonych, przenosz¹-

cych i nie przenosz¹cych obci¹¿enia; ele-

menty stropowe: do konstruowania stro-

pów gêsto¿ebrowych; elementy wentyla-

cyjne: do wykonania ci¹gów wentylacyj-

nych; wykorzystywane w budynkach jed-

no- i wielokondygnacyjnych mieszkalnych,

u¿ytecznoœci publicznej, sakralnych, pro-

dukcyjnych i gospodarczych

Ceramika tradycyjna MARKOWICZE

MARKOWICZE SA 
Zak³ad Ceramiki Budowlanej

Cegielnia-Markowicze 5
23-414 Majdan Stary

tel. 084 685 19 60
faks 084 685 19 70

Dzia³ handlu
tel. 084 685 16 00

faks 084 685 19 60 w. 110
www.markowicze.com.pl
info@markowicze.com.pl

ELEMENT WYMIARY [mm] WSPÓ£CZYNNIK PRZEWODZENIA MASA 1 szt. ZU¯YCIE NA 1m2 MURU
SYSTEMU (d³./szer./wys.) KLASA CIEP£A λ [W/mK] [kg] [szt./gruboœæ muru]

Elementy murowe LD kategoria I

MAX 220 188/288/220 15, 20 ∆ 288-187 ok. 10 22/288; 15/188
U 220 188/250/220 15 ∆ 250-0,199 ok. 9 22/250; 17/188
K-3M 250/120/220 15, 20 ∆ 120-0,311; λ250-0,246 ok. 6,5 17/120; 33,5/250
DZ 220 88/288/220

15
λ 88-0,357; λ288-0,282 ok. 5,5 14,5/88; 44/288

K-1M 250/120/65 λ 250-0,227;λ120-0,287 ok. 2 51,5/12; 103/25
Pustaki stropowe Ackerman

typ A/20/18 300/195/180 – – maks. 6,1 17 szt. /1m2 stropu
typ B/20/20 300/195/200 maks. 7,2 17 szt. /1m2 stropu

Pustaki wentylacyjne
typ A-1

188/188/220 – – ok. 5 4,4 szt./m.b. przewodu
typ C-1 ok. 6,5 4,4 szt./m.b. przewodu
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