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 Charakterystyka ogólna 
Czerwone cegły z palonej gliny znane są w Polsce od 8 stuleci, czego dowo-

dem są istniejące do tej pory kościoły i obiekty klasztorne m.in. w Trzebnicy 

na Dolnym Śląsku i w Sandomierzu. Ceramika jest nadal jednym z najbar-

dziej popularnych materiałów budowlanych. Dostępna obecnie w nowo-

czesnych kształtach i formatach zachowuje zalety cegły pełnej a dodatkowo 

zyskała szereg nowych zalet. Dzięki szczelinom jest lżejsza i lepiej izoluje 

a większe gabaryty poprawiają tempo budowy. Zdolność akumulowania 

ciepła promieniowania słonecznego przez przegrody budowlane i odda-

wania go w okresie niedoboru jest istotną cechą budynków niskoenerge-

tycznych. W ten sposób w większym stopniu wykorzystujemy darmową 

energię słońca do ogrzewania naszego domu. Elementy murowe: pustaki 

MAX-220 i U-220; cegły K-3M,  DZ-220 i K-1M są wykorzystywane murowa-

nia zwykłego konstrukcji murowych zabezpieczonych, przenoszących i nie 

przenoszących obciążenia. Stosowane są do wznoszenia ścian zewnętrz-

nych i wewnętrznych budynków jedno i wielokondygnacyjnych, mieszkal-

nych, użyteczności publicznej, sakralnych, przemysłowych i innych. Ściany 

zewnętrzne AMBER  z pustaków MAX-220 29 cm ocieplone np. styropianem 

15 cm mają współczynnik przenikania ciepła ok.0,22÷0,23 W/(m2K).

 Zalety
Zastosowanie czerwonej ceramiki gwarantuje wysoką trwałość i masywną 

konstrukcję (odporność na drgania, huragany i trąby powietrzne). Ściany 

z ceramiki charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, odpor-

nością ogniową (klasa A1), paroprzepuszczalnością i zdolnością akumulacji 

ciepła. W wielowarstwowych ścianach zewnętrznych wykonanych z cera-

miki nie stwierdza się stref kondensacji pary wodnej, zatem najłatwiej za-

pobiec przemarzaniu ścian zachowując korzystne parametry mikroklimatu 

pomieszczeń. Tradycyjna, murowana technologia konstrukcji budynku, uzu-

pełniona o nowoczesne rozwiązania w dziedzinach termoizolacji, instalacji, 

automatyki, produkcji i montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej dosko-

nale sprawdza się do budowy domów energooszczędnych.

 informaCje dodatkowe
Oferta uzupełniająca: ceramika poryzowana, systemy stropowe, sys-

temy kominowe

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1434-

CPD-0027, Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

 kosZtorys wykonania śCian domu
wg projektu AMBER z materiałów Leier Markowicze

ściany zewnętrzne nośne 194 m2 (gr. 25 cm): 10 243 zł

ściany wewnętrzne nośne 124 m2 (gr. 25 cm):  6547 zł

ściany działowe 55 m2 (gr. 12 cm): 1870 zł

razem ściany konstrukcyjne:  16 790 zł (brutto, bez ocieplenia i ro-

bocizny) 
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