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CharakterystykaCharakterystyka
ogólna
Wykopane z ziemi, wymieszane 
z wodą i starannie uformowane, 
a na koniec wypalone. Ziemia, woda 
i ogień: trzy żywioły zamknięte 
w ceramice to pewność zdrowia, 
ciepła, bezpieczeństwa, ekologii 
i ekonomii. Wielowiekowa trady-
cja budowania z ceramiki czer-
wonej daje gwarancję dobrego 
wyboru.
C e r a m i k a  b u d o w l a n a 
MARKOWICZE to jakość na któ-
rą warto postawić. Wysoki kom-
fort życia w domu wybudowanym 
z elementów ściennych marki 
MARKOWICZE pozwoli w pełni 
cieszyć się urokami własnego 
domu. Niepowtarzalny, sprzy-
jający mikroklimat zapewni cie-
pło w zimie i przyjemny chłód 
w upalne lato.

Pustaki MAX-220 i U-220; cegły K-3M,  DZ-220 i K-1M wykorzy-
stywane są  do murowania zwykłego konstrukcji murowych za-
bezpieczonych, przenoszących i nie przenoszących obciążenia. 
Stosowane są także do wznoszenia ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych budynków jedno i wielokondygnacyjnych miesz-
kalnych, użyteczności publicznej, sakralnych, przemysłowych 
i innych.

Zalety
Ściany z ceramiki charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością 
cieplną, odpornością ogniową (klasa A1), paroprzepuszczalnoś-
cią i  zdolnością akumulacji ciepła. Są mrozoodporne, wytrzyma-
łe na ściskanie, odporne na warunki atmosferyczne, lekkie i łatwe 
w budowie. W wielowarstwowych ścianach zewnętrznych wyko-
nanych z ceramiki nie stwierdza się stref kondensacji pary wod-
nej, zatem najłatwiej zapobiec przemarzaniu ścian zachowując 
korzystne parametry mikroklimatu pomieszczeń.
Oferta uzupełniająca: pustaki stropowe Ackermana i pustaki 
wentylacyjne
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zakładowej 
Kontroli Produkcji 1434-CPD-0027; Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

MARKOWICZE S.A. Zakład Ceramiki Budowlanej
Cegielnia Markowicze 5, 23-414 Majdan Stary
tel. 084 685 19 60
faks 084 685 19 70
Dział Handlu:
tel. 084 685 16 00
faks 084 685 19 60 w. 110
www.markowicze.com.pl
info@markowicze.com.pl

Ceramika tradycyjna 
Elementy murowe pionowo drążone

DZ-220 MAX-220

K-3M U-220

Ściany zewnętrzne parter + poddasze: 154,6 m2

grubość muru 25 cm: pustak U-220  13 075,92 zł

Ściany wewnętrzne nośne: 25,5 m2

grubość muru: 25 cm: pustak U-220  2137,41 zł

Ścianki działowe parter + poddasze: 75,6 m2

grubość muru 9 cm: cegła modularna DZ-220  5461,86 zł

Razem ściany konstrukcyjne i działowe:  20 675,19 zł

(brutto, bez kosztu ocieplenia i robocizny)

ceny dotyczą m-ca września 2008 r. 

Kosztorys wykonania cian
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