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Z A L E T Y
M jak modułowość – wszystkie elementy systemu można łączyć ze sobą w różne
rodzaje przegród i elementów konstrukcyjnych budowli; łatwo budować warstwy
ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych nośnych i nienośnych, stropów i pio-
nów wentylacyjnych łącząc ze sobą elementy systemu
M jak mikroklimat – domy z ceramiki stwarzają korzystny mikroklimat poprzez
stałość komfortu cieplnego (dużą zdolność akumulacji ciepła i bezwładności ciepl-
nej) i paroprzepuszczalność (wchłanianie i oddawanie pary wodnej) 
M jak malowane ogniem – ziemia, woda i ogień – trzy żywioły zamknięte w naj-
zdrowszym materiale budowlanym (atest higieniczny PZH) powodują, że czerwo-
ne pustaki i cegły ze znakiem MARKOWICZE nawiązują do najlepszych tradycji
budowlanych i stają się nieodłącznym elementem rodzimego krajobrazu
M jak mikropory – naturalna porowatość powstała wskutek wypalenia części or-
ganicznych, w sprawdzonej, tradycyjnej technologii; daje b. dobrą izolacyjność
termiczną przy zachowanej odporności na uderzenia i ściskanie
M jak mechaniczna wytrzymałość na ściskanie i uderzenia – ceramika
MARKOWICZE jest twarda, ale nie krucha; wytrzymuje uderzenia, na które może być
narażona w czasie transportu, przeładunku i składowania; bez pęknięć i uszkodzeń
dociera na plac budowy; dobrze skonstruowane przegrody z ceramiki dają budynkom
i budowlom doskonałą stabilność i odporność na drgania i parcie wiatru
M jak możliwości zastosowań – elementy murowe: do wznoszenia konstrukcji
murowych (ścian, słupów i ścian działowych) zabezpieczonych, przenoszących i
nie przenoszących obciążenia; elementy stropowe: do konstruowania stropów
gęstożebrowych; elementy wentylacyjne: do wykonania ciągów wentylacyjnych;
wykorzystywane w budynkach jedno- i wielokondygnacyjnych mieszkalnych, uży-
teczności publicznej, sakralnych, produkcyjnych i gospodarczych
M jak marka na lata – w gwarantowanej europejskiej jakości

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, Certyfikaty Zgod-
ności z PN dla wyrobów stropowych i wentylacyjnych, Atest Higieniczny PZH

Ceramika tradycyjna MARKOWICZE

ŚCIANY  I  STROPY
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ELEMENT SYSTEMU WYMIARY (dł./szer./wys.) [mm] KLASA
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

λ [W/(mK)] MASA 1 szt. [kg] ZUŻYCIE na 1m2 muru
[szt./grubość muru]

elementy murowe LD kategoria I

MAX 220 188/288/220 15, 20 Λ288-0,187 ok. 10 22/288; 15/188

U 220 188/250/220 15 Λ250-0,199 ok. 9 22/250; 17/188

K-3M 250/120/220 15, 20 Λ120-0,311; λ250-0,246 ok. 6,5 17/120; 33,5/250

DZ 220 88/288/220
15 

λ88-0,357; λ288-0,282 ok. 5,5 14,5/88; 44/288

K-1M 250/120/65 λ250-0,246;λ120-0,311 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

Trzy żywioły zamknięte 
w ceramice to pewność 
zdrowia, ciepła, 
bezpieczeństwa, ekologii 
i ekonomii. Wielowiekowa 
tradycja budowania 
z ceramiki czerwonej daje 
gwarancję dobrego wyboru.

Ziemia Woda Ogień
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