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Przy wyborze odpowiedniego produk-
tu na elewacj  wskazane jest zwró-
cenie uwagi nie tylko na cen , ale 

tak e na koszt zamontowania materia u
na budynku. Idealna elewacja to taka, któ-
ra pi knie si  prezentuje, jest ekonomicz-
na, zatem stosunek ceny do jako ci i kosztu 
monta u jest proporcjonalny oraz cechu-
je si  du  izolacyjno ci  termiczn  i aku-
styczn . Firma Pozbruk, maj ca ponad 
30 lat do wiadczenia w projektowaniu 
i produkcji materia ów budowlanych posia-
da w swojej ofercie szeroki zakres produk-
tów nadaj cych si  na ciany zewn trzne 
budynków. W zale no ci od zapotrze-
bowania do wyboru mamy wpisuj ce 
si  w trend tradycyjny ceg y elewacyjne 
LARGO w ciep ej i zimnej palecie kolorów, 

a tak e du e p yty THI na bazie natural-
nych kruszyw, które idealnie nadaj  si  do 
podkre lenia indywidualnego charakteru 
nowoczesnych realizacji. Materia y elewa-
cyjne mog  by  po o one zarówno na ca ej 
elewacji lub na jej fragmencie.

Elewacj  z ceg y najlepiej zaplanowa
ju  na etapie projektowania wymarzone-
go domu, poniewa  wykonane z betonu ce-
g y s  ci kie, a co za tym idzie potrzebuj
solidnego podparcia i odpowiednio szer-
szego fundamentu. Podczas murowania ce-
g y mog  by  bezpo rednio po czone ze 
cian  no n  budynku lub mog  stanowi

element ciany trójwarstwowej, na któr
sk ada  si  b dzie ciana budynku – cia-
na no na, szczelina – wype niona mate-
ria em termoizolacyjnym np. we n  mine-
raln  oraz zewn trzna ciana licowa, czyli 
ciana elewacyjna z ceg y Largo. Materia

elewacyjny czy si  ze cian  no n  za po-
moc  kotew, które maj  za zadanie przeka-
za  obci enia poziome wywo ane parciem 
wiatru ze ciany os onowej na cian  no-
n . Kotwy wykonuje si  zwykle z pr tów 

stalowych o rednicy 4 mm, ze stali nie-
rdzewnej. Kotwy mo na mocowa  w cia-
nie no nej na dwa sposoby:

wmurowane w spoiny poziome w trak-
cie wznoszenia cian no nych

wbijane lub wkr cane w cian  no n
w trakcie wznoszenia ciany os onowej.

Do podparcia cian os onowych przy 
braku fundamentu lub cianki coko owej, 
a tak e przy nadpro ach o du ych rozpi -
to ciach mo na zastosowa  konsole wspo-
rcze zwane równie  wspornikami do cian 
warstwowych. W cianach trójwarstwo-

wych zaleca si  stosowanie szczelin po-
wietrznych, które zapewni  przep yw po-
wietrza i odpowiednie odprowadzenie 
wilgoci.

P yty elewacyjne THI, dzi ki rozwi -
zaniu systemowemu BLICK, montuje si
bez u ycia zapraw. Monta  na sucho po-
zwala na znaczn  oszcz dno  czasu i pie-
ni dzy, a system stanowi integraln  cz
produktu i znajduje si  w ofercie Pozbruk. 
Kotwy ty owkr tne osadza si  w specjal-
nie profilowanych, nieprzelotowych otwo-
rach wykonanych w p ytach, a nast pnie 
przykr ca si  uchwyty mocuj ce. Tak przy-
gotowane p yty nale y zamontowa  do ste-
la u profili no nych za pomoc  nitów sa-
mozrywalnych. atwy i szybki system 
monta u gwarantuje uzyskanie efektownej 
elewacji w krótkim czasie.

Firma jako pierwsza w Polsce wprowa-
dzi a najnowocze niejsze technologie re-
dukuj ce nasi kliwo  betonu oraz wypie-
raj ce wilgo , dzi ki czemu jej produkty s
trwa e i odporne na warunki atmosferycz-
ne. Elewacje Pozbruk to brak konieczno ci 
cyklicznego malowania fasady budynku 
i efektowny wygl d bez dodatkowych kosz-
tów na d ugie lata. 

Elewacje 
Pozbruk
Wybór elewacji na wy-
marzony dom to decyzja, 
której skutki b d  wi-
doczne przez d ugie lata. 
Nowoczesne materia y
elewacyjne maj  za zada-
nie nie tylko dekorowa
budynek, ale i chroni  go 
przed czynnikami atmos-
ferycznymi. Na rynku do-
st pna jest szeroka oferta 
materia ów elewacyjnych, 
jak jednak dokona  wy-
boru, aby materia  by  nie 
tylko adny, ale i spe nia
pozosta e funkcje?
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