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Murotherm, Presstone i kostki brukowe

WOKÓŁ  DOMU

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Murotherm to kompletny system przeznaczony do budowy budynków wielokon-
dygnacyjnych złożony z wykonywanych w technologii strunobetonów nadproży (NSB
71, NSB 110 i NSB 140) i belek stropowych (SBS 110, SBS 140 i SBS 170) oraz
powstających z granulatów ceramicznych pustaków ściennych i stropowych.

Presstone – to system wibroprasowanych płyt betonowych, w które wprasowuje
się specjalnie wyselekcjonowane kruszywa szlachetne, dzięki czemu powstaje do-
skonała imitacja naturalnych kamieni. Aktualnie w ofercie jest 8 podstawowych pro-
gramów produkcyjnych: płyty gładkie Granit, Bazalt, Marmur, Piaskowiec, Dolomit
i Saxogran oraz strukturalne: Łupek i Trawertyn. Wielką różnorodność oferty za-
pewniają złożone procesy wykończania i uszlachetniania powierzchni, (piaskowa-
nie, szczotkowanie, szlifowanie, polerowanie oraz kombinacje tych technik). Sto-
sowana technologia pozwala na wykonywanie indywidualnych wzorów poprzez pia-
skowanie z użyciem dowolnie zaprojektowanego szablonu. Standardowa oferta to
płyty posadzkowe o wymiarach 40x40x3, 40x40x4 oraz 60x60x6. Częścią syste-
mu są też wykonywane wg indywidualnych specyfikacji monolityczne stopnice, pod-
stopnice, okładziny kątowe, parapety, podesty, elementy dekoracyjne.

Kostki brukowe w stałej ofercie Poz-Bruku znajduje się szeroki wybór kostek bru-
kowych zarówno przemysłowych jak i ozdobnych. Kostki przemysłowe produkuje
się w trzech podstawowych wysokościach: 6, 8 i 10 cm w kolorach: szarym, grafi-
towym, czerwonym i brązowym (a na życzenie klienta także żółtym lub w jednym 
z kilku typów melanży). Kilkanaście różnorodnych rodzajów kosek ozdobnych pro-
dukuje się w czterech odrębnych programach produkcyjnych: Nova, Starobruk,
Bruk i Eko.

Z A L E T Y
Nadproża i belki stropowe Murotherm charakteryzują się wielką nośnością przy re-
latywnie niewielkiej masie własnej. NSB 140 pozwala na wykonywanie otworów
okiennych lub drzwiowych o szerokości do 3,60 m, natomiast belki SBS 170 stwa-
rzają możliwość projektowania stropów o rozpiętości nawet 11,40 m. Nadproża są
samonośnym elementem prefabrykowanym niewymagającym dodatkowych zabie-
gów na budowie takich jak stemplowanie, szalowanie zalewanie betonem - natych-
miast po zamontowaniu pozwala na dalsze wznoszenie ścian.

System Presstone umożliwia wykonanie schodów, cokolików, parapetów i innych
elementów wykończeniowych dokładnie nawiązujących odcieniem i strukturą do
płyt posadzkowych. Nawierzchnie Presstone można układać w tradycyjny sposób
– na zagęszczonej podsypce lub na zaprawie klejowej, można też jednak wykorzy-
stać regulowane podstawki plastikowe tworząc bardzo funkcjonalne podłogi pod-
niesione. W relatywnie niewysokiej cenie uzyskuje się nawierzchnie idealnie imitu-
jące posadzki z naturalnych kamieni. Płyty Presstone na specjalne życzenie klien-
tów produkuje się w wersji kalibrowanej, co pozwala na układanie nawierzchni me-
todą bezspoinową.
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