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CharakterystykaCharakterystyka
ogogóólnalna
Wykopane z ziemi, wymiesza-

ne z wod  i starannie uformo-

wane, a na koniec wypalone. 

Ziemia, woda i ogie : trzy y-

wio y zamkni te w ceramice 

to pewno  zdrowia, ciep a, bezpiecze stwa, ekologii i eko-

nomii. Wielowiekowa tradycja budowania z ceramiki czerwo-

nej daje gwarancj  dobrego wyboru.

Ceramika budowlana MARKOWICZE to jako , na któr  war-

to postawi . Wysoki komfort ycia w domu wybudowanym 

z elementów ciennych marki MARKOWICZE pozwoli w pe ni 

cieszy  si  urokami w asnego domu. Niepowtarzalny, sprzy-

jaj cy mikroklimat zapewni ciep o w zimie i przyjemny ch ód 

w upalne lato.

Elementy murowe: pustaki MAX-220 i U-220; ceg y K-3M, 

DZ-220 i K-1M s  wykorzystywane murowania zwyk ego kon-

strukcji murowych zabezpieczonych, przenosz cych i nie 

przenosz cych obci enia. Stosowane do wznoszenia cian 

zewn trznych i wewn trznych budynków jedno- i wielokon-

dygnacyjnych, mieszkalnych, u yteczno ci publicznej, sa-

kralnych, przemys owych i innych

Zalety
S  mrozoodporne, wytrzyma e na ciskanie, odporne na wa-

runki atmosferyczne, lekkie i atwe w budowie. ciany z cera-

miki charakteryzuj  si  bardzo dobr  izolacyjno ci  ciepln ,

odporno ci  ogniow  (klasa A1), paroprzepuszczalno ci

i zdolno ci  akumulacji ciep a. W wielowarstwowych cianach 

zewn trznych wykonanych z ceramiki 

nie stwierdza si  stref kondensacji pary 

wodnej, zatem naj atwiej zapobiec prze-

marzaniu cian zachowuj c korzystne pa-

rametry mikroklimatu pomieszcze .

MARKOWICZE S.A. ZAK AD CERAMIKI BUDOWLANEJ

Cegielnia Markowicze 5, 23-414 Majdan Stary

tel. 084 685 19 60, faks 084 685 19 70

Dzia  handlu tel. 084 685 16 00, faks 084 685 19 60 wew.110

www.markowicze.com.pl

e-mail: info@markowicze.com.pl

Elementy murowe MARKOWICZE

InformacjeInformacje
dodatkowedodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i de-

taliczna, transport odbior-

cy lub organizowany przez 

ZCB MARKOWICZE

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zak adowej Kontroli Produkcji 

1434-CPD-0027; Atest Higieniczny Pa stwowego Zak adu 

Higieny HK/B/1183/01/2003

Us ugi: pakowanie na palety bezp atne i foliowanie w foli  typu 

kaptur, organizacja dostaw

Pozosta a oferta: pustaki stropowe Ackermana i pustaki wen-

tylacyjne

ciany zewn trzne: 132,6 m2

grubo  muru 25 cm + ocieplenie: pustak U-220 

– 12 135,55 z  brutto + ocieplenie

ciany wewn trzne no ne: 38,6 m2

grubo  muru: 19 cm: pustak U-220 – 2 729,79 z  brutto

cianki dzia owe: 75,6 m2

grubo  muru: 12 cm: ceg a kratówka K-3M 

– 4 202,60 z  brutto

razem ciany konstrukcyjne i dzia owe:

12 135,55  + 2 729,79 + 4 202,60 = 19 067,94 z

(brutto, bez kosztu ocieplenia i robocizny)

* wrzesie  2007

Kosztorys wykonania cian zewn trznych,

wewn trznych konstrukcyjnych i dzia owych*

Badania ankietowe, dotycz ce materia ów ciennych, przepro-

wadzone przez wydawc  magazynu i portalu budujemydom.pl 

(www.budujemydom.pl/ranking) pokazuj , e 92% ankietowa-

nych buduj cych obecnie dom wybiera tradycyjne technologie 

budowy, a ponad 20% wybiera tradycyjn  ceramik  budowla-

n . Marka MARKOWICZE jest rozpoznawana przez co czwar-

tego pytanego! Wynik imponuj cy jak na tak niewielk  firm

pozostaj c  w ca o ci w Polskich r kach.

MAX-220 U-220 K-3M DZ-220


