Świat klinkieru
i dachówek
ceramicznych
TU NA PEWNO ZNAJDZIESZ TO CZEGO SZUKASZ!

KLASYCZNIE I Z DUSZĄ

czyli wybieramy płytki klinkierowe
dla miłośników tradycji

CEGŁA
KLINKIEROWA

– nie tylko na ogrodzenia

PIĘKNA I NA LATA

czyli budujemy elewację z cegły
klinkierowej

PIĘKNY KLINKIER
NA LATA?
Zaimpregnuj!

DACHÓWKA

naprawdę wielkiego formatu

WYKWITY NA ELEWACJI
Z KLINKIERU?

Co robić?

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
Jesteśmy prawdopodobnie jedyną firmą na rynku, w której klient może zobaczyć, praktycznie cały oferowany asortyment. Doskonale wiemy, że nawet najefektowniejszy folder nie zastąpi możliwości dotknięcia cegły czy
dachówki i przekonania się, jak dany materiał prezentuje się w naturalnym
świetle. Posiadamy ogromną ekspozycję, a nasi doradcy to eksperci od klinkieru, którzy są do dyspozycji Naszych klientów.
Inwestorzy wiedzą, że szukając dla siebie różnych materiałów wykończeniowych i budowlanych, powinni odwiedzić Klinkier-Bud, bo znajdą u nas
wszystko, czego potrzebują i zaoszczędzą mnóstwo czasu.

Witaj w królestwie klinkieru
Klinkier to najszlachetniejszy rodzaj ceramiki budowlanej, powstający z najlepszych mieszanek gliny wypalanej
w temperaturze przekraczającej 1000 C. To właśnie dzięki niezwykłej trwałości i ponadczasowej estetyce
klinkieru, możemy podziwiać dziś w niemal nienaruszonym stanie zabytki architektury.
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą budować i wykańczać swoje domy i mieszkania w sposób
niebanalny, dbając o indywidualny i efektowny charakter prywatnej przestrzeni. Specjalizujemy się w hurtowej
sprzedaży klinkieru oraz dachówek ceramicznych. Obsługujemy również klientów indywidualnych oraz
inwestycje. Zapraszamy Państwa do świata ceramicznych inspiracji.
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JAKOŚĆ JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA
Przyjęliśmy prostą zasadę: oferujemy produkty wyłącznie najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Skrupulatnie dobieramy partnerów
i dostawców. Dzięki temu mamy pewność, że polecamy naszym klientom
wyłącznie takie materiały, co do których trwałości i estetyki nie mamy żadnych wątpliwości.
Możemy śmiało obalić mit mówiący, że Polacy wybierają produkty najtańsze i najniższej jakości. Nasi klienci rozumieją, że materiały budowlane i wykończeniowe powinny im służyć latami, dlatego nie eksperymentują i ufają
sprawdzonym producentom oraz ich doskonałym rozwiązaniom.
Zasadą najwyższej jakości kierujemy się także na etapie doradztwa i obsługi
klienta. Wszyscy nasi pracownicy zostali fachowo przeszkoleni, mają rzetelną wiedzę techniczną, dzięki czemu potrafią dobrać najlepsze materiały pod
kątem konkretnych potrzeb klientów.
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TRZEBA MIEĆ
FANTAZJĘ!

WYCHODZIMY NAPRZECIW OCZEKIWANIOM

Pomysły na oryginalną
elewację z cegieł

Branża budowlana bardzo się w ostatnich latach zmieniła. Prywatni inwestorzy mogą dziś przebierać w tysiącach
produktów, porównywać je między sobą bez wychodzenia z domu, posiłkować się poradnikami publikowanymi
w Internecie. Mają dzięki temu o wiele lepiej sprecyzowane
oczekiwania. Pewne rzeczy pozostały jednak niezmienne.
Większość klientów przykłada dużą wagę do krótkiego czasu realizacji zamówienia oraz pewnej dostawy z gwarancją,
że materiał dotrze na miejsce bez uszkodzeń. Dla nas jest
to oczywistość.

Elewacja to jeden z tych elementów, który decyduje o całościowym odbiorze budynku. Wykonana z efektownej cegły zachwyci
każdego, a ponadto zagwarantuje wieloletnią trwałość. Ponieważ elewacje z klinkieru są bardzo popularne, indywidualiści
szukają dla siebie nowych rozwiązań. Poznaj najbardziej oryginalne pomysły!

Większość dostaw realizujemy w ciągu 24 godzin, o ile
oczywiście dany towar znajduje się na magazynie. Po uruchomieniu sklepu internetowego nasi klienci mogą zamawiać wszystkie oferowane przez nas materiały siedząc
wygodnie na kanapie i planując kolejne etapy budowy
wymarzonego domu czy remontu mieszkania. W ofercie
Klinkier-Bud poza cegłami i dachówkami ceramicznymi
znajdziemy również : akcesoria dachowe, płytki elewacyjne, schody, bruki, parapety, daszki ogrodzeniowe,
oraz chemię budowlaną i systemy zamocowań elewacji.

Klinkier-Bud poleca

ELEWACJA Z CEGŁY... BEZ FUGI
Bezfugowa elewacja ceglana to w Polsce wciąż bardzo rzadko spotykane
rozwiązanie. Z pewnością wkrótce się to zmieni, ponieważ pierwsze budynki
z fasadami wykonanymi tą metodą już zachwycają swoim wyglądem.
Rozwiązanie bezfugowe proponuje marka Vandersanden. Jej rewolucyjny
system ZERO obejmuje cegły w specjalnym formacie, który umożliwia osiągnięcie efektu idealnie czystej ściany. Zrezygnowanie z fugi oznacza wiele zalet: oryginalny wygląd, znakomitą estetykę, koniec problemów z brudzeniem
się fugi oraz brak wpływu koloru fugi na finalny efekt.

Bardzo zależy nam na tym, aby klienci indywidualni znaleźli
u nas mnóstwo inspiracji, dzięki którym ich domy i mieszkania będą jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej funkcjonalne.

Cegły z systemu ZERO marki Vandersanden są dostępne w 14 wersjach kolorystycznych.
KLASYCZNIE I PRAKTYCZNIE
Dla wielu inwestorów marzących o uzyskaniu efektu ceglanej ściany, problemem pozostaje ograniczona ilość miejsca, szczególnie we wnętrzu. Gotowym rozwiązaniem tego dylematu są płytki ręcznie formowane marki
Vandersanden.
STAWIAMY NA ROZWÓJ
Klinkier-Bud to nie tylko hurtownia i sklep internetowy.
Jesteśmy właścicielem renomowanego producenta galanterii klinkierowej King Klinker. W 2013 roku uruchomiliśmy najnowocześniejszą w Europie fabrykę płytek klinkierowych ekstrudowanych. Od roku 2008 Klinkier-Bud ma
również swój oddział w Kijowie (www.klinkerbud.com.ua).
Od 2001 roku prowadzimy działalność deweloperską pod
szyldem Klinkier-Bud Developer – marki, która stała się synonimem solidności i wykonawstwa najwyższej jakości. Ponadto prowadzimy biuro nieruchomości Domofert.

Powstają one poprzez odcięcie lica od oryginalnej, ręcznie formowanej cegły. Dzięki temu zarówno płytki, jak i narożniki, zachowują wygląd i właściwości cegły, jednocześnie mając tylko 2 cm grubości. Dzięki temu można je
stosować nawet w niewielkich pomieszczeniach, jak również do renowacji
starych elewacji.
Płytki ręcznie formowane Vandersanden są dostępne w aż 108 wersjach
kolorystycznych.
Cegły systemu ZERO oraz płytki ręcznie formowane Vandersanden kupisz w hurtowni Klinkier-Bud.

Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem, o czym
świadczy certyfikat „Przejrzysta Firma”, przyznany nam
przez Dun&Bradstreet Polska oraz magazyn Forbes.
Zapraszamy do lektury naszego katalogu, w którym wspólnie z naszymi partnerami dzielimy się fachową wiedzą i nowinkami ze świata architektonicznego designu.
Zespół Klinkier-Bud.
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www.vandersandengroup.pl
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KLASYCZNIE I Z DUSZĄ,

czyli wybieramy płytki klinkierowe
dla miłośników tradycji

Klinkier to materiał o bardzo uniwersalnym charakterze. Wybierają go zarówno osoby budujące nowoczesne domy, jak i inwestorzy stawiający na
klasykę. Elewacja klinkierowa zawsze robi znakomite wrażenie i staje się
najważniejszym elementem architektonicznym budynku. W tym poradniku podpowiemy najlepsze rozwiązania dla osób, które szukają czegoś
w bardzo modnym klasycznym stylu.
GUSTOWNY POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Dawne budownictwo miało swój urok i do dziś zachwyca. Coraz więcej osób marzy
o osiągnięciu podobnego efektu w swoim domu. Jest to jak najbardziej możliwe, a z pomocą przychodzi rynek płytek klinkierowych.
Przykładem jest kolekcja OLD CASTLE marki King Klinkier, która obejmuje ponad 50
modeli płytek klinkierowych w klasycznym, rustykalnym stylu. Płytki wyróżnia nieregularny kształt lica i celowo postarzana struktura, dzięki czemu nawet z bliska wyglądają
one niczym kilkusetletnie cegły. Każda płytka jest inna, co pozwala uzyskać zachwycające efekty wizualne i nadać budynkowi niepowtarzalnego charakteru.
NOWOCZEŚNIE CZY KLASYCZNIE?
Płytki klinkierowe z kolekcji OLD CASTLE od King Klinkier szczególnie efektownie prezentują się w ciemniejszej kolorystyce. Atutem kolorów Glacier Cave, Arctic Storm, Aztec
Ghost, Silver Rose, Platinum Skies, Astro House i Grey Satin jest to, że idealnie pasują one
także do nowoczesnej zabudowy. Z kolei osoby, które uwielbiają styl industrialny, pokochają kolory Old Factory i Old Fort.
Płytki OLD CASTLE marki King Klinkier można także mieszać ze sobą, zestawiając różne wersje kolorystyczne. Pozwala to osiągnąć niespotykany efekt! Dzięki aplikacji Kameleon dostępnej na stronie producenta, każdy może bez problemu sprawdzić, jak będzie
wyglądać gotowa ściana w jego domu oraz dobrać najbardziej pasujący kolor fugi. To
bardzo proste!

CZY WIESZ ŻE
KAMELEON to program który powstał w odpowiedzi na zmieniające się gusta i rosnące oczekiwania
naszych klientów. Przy pomocy KAMELEONA możemy stworzyć swój własny, unikalny kolor płytek
klinkierowych.

Płytki klinkierowe z kolekcji OLD CASTLE marki King Klinkier są dostępne w ofercie
hurtowni Klinkier-Bud.
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Klinkier-Bud poleca

kingklinker.com
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WYKWITY
NA ELEWACJI
Z KLINKIERU?

Co robić?

Klinkier-Bud poleca

To typowy problem, z którym zmaga się wielu właścicieli domów z elewacją wykończoną cegłą klinkierową. Piękna i kosztowna elewacja miała cieszyć oko przez lata, tymczasem zaczęły się na niej pojawiać nieestetyczne wykwity solne. Co jest tego
przyczyną? Jak sobie z tym poradzić? Podpowiadamy!

PIĘKNY KLINKIER
NA LATA?

Zaimpregnuj!

Impregnacja klinkieru to dla wielu inwestorów wciąż temat
zupełnie obcy. Wykonawcy o tym nie przypominają, czasami
z niewiedzy, czasami z chęci szybkiego skończenia pracy. Efekt
jest zawsze taki sam. Przeciekające kominy, nieestetyczne
zabrudzenia na elewacji i ogrodzeniach, wykwity, glony. Tego
wszystkiego można uniknąć stosując wysokiej jakości preparat
do impregnacji klinkieru.

Klinkier-Bud poleca

WBREW SZTUCE I PROBLEM GOTOWY
Choć sztuka budowlana mówi jasno, że nadziemną część komina należy
wybudować z cegły pełnej, to często jest to bagatelizowane. Skutkiem jest
nagminne (90% przypadków) przeciekanie kominów. Inwestor ma w takiej
sytuacji dwa rozwiązania do wyboru:

ściwości zabezpieczające przed wnikaniem wody, głęboko penetruje zarówno cegłę, jak i spoinę. Gwarantuje to wieloletnią ochronę powierzchni przed
wilgocią i powodowanymi przez nią problemami.
NAJWYŻSZA ESTETYKA I ŁATWA PIELĘGNACJA

NAJCZĘSTSZE ŹRÓDŁO PROBLEMÓW Z ELEWACJĄ

1. MOŻE NAKAZAĆ ROZEBRANIE KOMINA

Charakterystyczne pojawiające się czasami na elewacji z cegły białe wykwity
mogą mieć dwie przyczyny. Zdarza się ,że w glinie z której zrobiona została
cegła znajdują się w nadmiernej ilości sole, które wychodzą na powierzchnię
cegły. Zjawisko to jest niezwykle rzadkie i zazwyczaj ustępuje po kilku sezonach, po przemyciu wodą, oczywiście lepiej użyć do tego celu specjalnego

I WYBUDOWANIE GO NA NOWO Z CEGŁY
PEŁNEJ

2. M
 OŻE ZASTOSOWAĆ SPECJALISTYCZNY

preparatu. Bardziej niepokojącym i znacznie częściej występującym problemem są błędy wykonawcze, będące przyczyną 95% wykwitów. Pierwszym
grzechem wykonawców jest prowadzenie prac murarskich podczas opadów,
lub w nieodpowiedniej temperaturze. Należy też zwrócić uwagę , czy zastosowana zaprawa i fuga przeznaczona była do klinkieru. Czy była mrozoodporna, elastyczna i dostosowana nasiąkliwością do cegły.

IMPREGNAT HYDROFOBOWY
Ze względów finansowych znacznie korzystniejsza jest ta druga opcja.
Przykładem impregnatu rozwiązującego problem przeciekającego komina
z cegły dziurawki jest DYNASIL® KLINKIER firmy Consil. Preparat służy do
impregnacji cegieł, płytek klinkierowych oraz ceramiki. Ma znakomite wła-

Częstym błędem jest również brak zlicowania fugi z powierzchnią cegły.
Efekt? Fuga kruszeje, a wilgoć np. po opadach deszczu swobodnie penetruje wnętrze muru. Powstają brzydkie, białe naloty, które na szczęście można
jeszcze usunąć.

Preparat DYNASIL® KLINKIER firmy Consil nie tylko chroni powierzchnię
przed wnikaniem wilgoci, ale także zapewnia piękny wygląd elewacji, delikatnie ożywiając naturalny kolor cegły. Impregnat doskonale nadaje się do
zabezpieczania zarówno nowych elewacji, jak i renowacji starych, zniszczonych murów klinkierowych.
Zastosowanie DYNASIL® KLINKIER przynosi wiele korzyści: zwiększenie
trwałości, spowolnienie procesu brudzenia, ochronę przed porostami, redukcję wykwitów, a także pozwala uniknąć nieoczekiwanych i kosztownych
prac renowacyjnych i cieszyć się pięknym klinkierem przez długie lata.
Preparat DYNASIL® KLINKIER firmy Consil jest dostępny w ofercie hurtowni Klinkier-Bud.

M U LT I F U N KC YJ N E

JAK TO ZROBIĆ RAZ, A PORZĄDNIE?
Pierwszym krokiem jest usunięcie przyczyny powstania wykwitów, a więc
naprawienie fugi. W praktyce najczęściej wiąże się to z wykonaniem nowej
spoiny, zgodnie ze sztuką budowlaną. Później można przejść do kolejnych
etapów.

I M P R E G N AT Y

Na początek zalecamy mechaniczne wyczyszczenie powierzchni muru
szczotką na sucho. Następnie cegłę myjemy ciepłą wodą przy użyciu myjki
ciśnieniowej. Jeśli zabrudzenia nie znikną, zalecamy sięgnięcie po specjalistyczny preparat do usuwania wykwitów. Bardzo skutecznym produktem
jest koncentrat DD-100 marki Norenco Polska.

ZREDUKOWANE RYZYKO
POWSTAWANIA WYKWITÓW

WARTO WIEDZIEĆ!

Transportowania wykwitów
na powierzchnie jest zahamowane

DD-100 od Norenco Polska usuwa pozostałości cementu, zaprawy, kleje,
rdzawe zacieki, osady mineralne oraz inne zabrudzenia z powierzchni betonowych, ceramicznych i stalowych.

ODPORNOŚĆ NA ROZWÓJ
MIKROORGANIZMÓW

Na suchej cegle porastanie mchów
jest znacznie utrudnione

SPADEK NASIĄKLIWOŚCI

Zwiększona mrozoodporność
i lepsza izolacyjność termiczna
cegły

Tak naprawiony i oczyszczony mur z cegły klinkierowej znów będzie prezentować się pięknie, a właściciele zyskają pewność, że wykwity więcej się już
nie pojawią.
Specjalistyczny preparat do czyszczenia klinkieru DD-100 marki Norenco
Polska jest dostępny w ofercie hurtowni Klinkier-Bud.
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www.norenco.pl
www.consil.com.pl

KOMIN? TYLKO
Z CEGŁY PEŁNEJ!

Sprawdź, dlaczego to takie
ważne
Komin to newralgiczny element domu. We współczesnym budownictwie pełni również rolę estetyczną. Najpopularniejszym
materiałem służącym do wykonania nadziemnego fragmentu
komina jest cegła klinkierowa. Inwestorzy skrupulatnie dobierają jej kolorystykę, często zapominając o nadrzędnej zasadzie:
do budowy komina stosujemy wyłącznie cegłę pełną! Dlaczego?
Przeczytaj.

Klinkier-Bud poleca

Klinkier-Bud poleca

PRZEPISY I ZDROWY ROZSĄDEK

TRWAŁOŚĆ W POŁĄCZENIU Z ESTETYKĄ

Norma PN 10425 mówi jasno, że do budowy komina nad dachem należy stosować cegłę pełną. Jednak wykonawcy i nieświadomi inwestorzy nagminnie
to bagatelizują. Powód jest prosty: cena. Cegła perforowana, popularnie nazywana dziurawką, jest znacznie tańsza. Jednak ta oszczędność prędzej czy
później zemści się na inwestorach w postaci zacieków na poddaszu.

Rozsądni i świadomi inwestorzy z pewnością zdecydują się zatem na cegłę
pełną, która nie tylko doskonale chroni komin, ale także prezentuje się wyjątkowo pięknie. Od wielu lat dużą popularnością cieszy się barwa ceglana,
czyli charakterystyczna mieszanka czerwieni i pomarańczy, którą odnajdziemy w cegłach JANKA i CAMELEO marki Lode. Ale również modne szarości,

WARTO WIEDZIEĆ!

które doskonale pasują do ciemnych pokryć dachowych. Przykładem takiej
cegły jest KRYPTON, która jest dostępna w kolorze antracytowym.

Kominy wykonane z cegły perforowanej w 90% przypadków przeciekają.
Problemem jest nie tyle deszcz, co wiatr, który wpycha wodę opadową w najmniejsze szczeliny. Woda dostaje się do kanałów wewnątrz cegły i swobodnie
przenika do wnętrza domu, niszcząc izolację i ściany. Co więcej: penetrująca
cegłę woda może zamarznąć, co doprowadzi do pękania spoin i samej cegły.
Taki komin będzie wymagać kosztownej naprawy.

Warto przy tym wspomnieć, że cegły Lode są w pełni mrozoodporne i wyróżniają się nasiąkliwością na poziomie zaledwie 6%.
Cegly klinkierowe marki Lode kupisz w hurtowni Klinkier-Bud.

WYBIERAMY NAJLEPSZĄ ZAPRAWĘ

do murowania cegły elewacyjnej
Elewacja z cegły, szczególnie ręcznie formowanej, to ponadczasowe i wyjątkowo estetyczne rozwiązanie. Problem w tym, że
wielu wykonawców na etapie murowania popełnia proste błędy,
skutkujące powstawaniem przebarwień i wykwitów, a w skrajnych przypadkach nawet pękaniem powierzchni. Można tego
uniknąć wybierając sprawdzoną zaprawę murarską wysokiej jakości i stosując się do podstawowych zasad sztuki budowlanej.
SKĄD SIĘ BIORĄ WYKWITY NA MURZE Z CEGŁY ELEWACYJNEJ?
Powodem jest wilgoć, która penetruje wnętrze muru, a następnie wyparowuje. Powstałe związki wapnia osiadają na fudze i powierzchni cegły, w efekcie czego tworzą się wykwity.

nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych – to rozwiązanie problemu
pękających spoin.
WARTO WIEDZIEĆ!
Zaprawa jest dostępna w 5 wersjach: szary, ciemnoszary, piaskowo żółty, jasnobeżowy, alabastrowo biały.
Profesjonalna zaprawa w połączeniu z fachowością wykonawcy, gwarantuje
całkowity brak problemów z wykwitami i wieloletnią trwałość oraz piękny
wygląd elewacji z cegły.
Zaprawa KMT PLUS marki Sopro jest dostępna w ofercie hurtowni
Klinkier-Bud.

JAKĄ ZAPRAWĘ WYBRAĆ, ABY UNIKNĄĆ
PROBLEMÓW?
Warto zaufać renomowanemu producentowi i zastosować zaprawę, która zbiera pozytywne opinie wykonawców oraz inwestorów. Przykładem takiej zaprawy
jest Sopro KMT PLUS. Jest to produkt zawierający oryginalny tras reński, przeznaczony specjalnie do cegieł
nasiąkliwych (powyżej 8%), a także do cegieł ręcznie
formowanych i płytek elewacyjnych.

Zaprawy do murowania
klinkieru Sopro

WARTO WIEDZIEĆ!

– efekt murowany

W przypadku cegły klinkierowej podobne właściwości
oferują zaprawy Sopro KMT do murowania klinkieru
Wspomniany tras praktycznie eliminuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień. Zaprawa jest odporna
na wodę i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Jednocześnie zapewnia przepuszczalność dla pary wodnej.
Dzięki swojej elastyczności zaprawa Sopro KMT PLUS

CrossPect Polska jest szwedzko-polską

www.lode.pl

JANKA

CAMELEO

KRYPTON

pl.sopro.com

Dziękujemy firmie Klinkier-Bud oraz jej Partnerom

Projekt koordynował Creative Director

za owocną współpracę przy tworzeniu

Sebastian Skorupa ze szwedzkiego oddziału

kampanii rekomendacyjnej.

CrossPect.

To najbardziej efektywna forma reklamy,

agencją reklamowo-wydawniczą.

gdyż... Razem

skuteczniej.
			

Zapraszamy na www.crosspect.pl

Zespół CrossPect Polska

Sebastian Skorupa

11

MODNE
SZAROŚCI

surowca wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami: trwałością, odpornością na zabrudzenia, uszkodzenia i działanie wilgoci. Są jednak dużo lżejsze
i nie uzmniejszą przestrzeni użytkowej, przez to ich wybór zalecany jest przez
architektów i wykonawców.
Zalety płytek klinkierowych sprawiają, że można je wykorzystać nie tylko
w salonach i sypialniach, ale też w kuchniach, łazienkach i miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia i zawilgocenia. Dzięki specjalnej powłoce powstałej w wyniku wypalania, zanieczyszczenia nie wnikają do wnętrza
płytki, a samo lico nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Parametry te można
dodatkowo wzmocnić, pokrywając klinkierową powierzchnię specjalnym impregnatem.

Eleganckie grafity, szarości i antracyty z powodzeniem wykorzystywane są w branży budowlanej, od elewacji i przestrzeni
przydomowej, po dach i wnętrza. Ta modna kolorystyka zastosowana na szlachetnych, ceramicznych materiałach budowlanych tworzy unikatową gamę produktów dla najbardziej wymagających inwestorów.

TRADYCYJNE ZALETY – MODNA FORMA
Ceramika budowlana utrzymana w tonacji szarości i grafitów na dobre zadomowiła się w polskiej architekturze. Grafitowe cegły klinkierowe podkreślają walory konstrukcji brył nowoczesnych budynków, z kolei dachówki ceramiczne utrzymane w tej kolorystyce elegancko je dopełniają. Uniwersalność
materiałów ceramicznych oraz szeroka gama dostępnych produktów pozwala na zastosowanie ich w niemal każdym projekcie. Za ich pomocą można
ciekawie wykończyć nowoczesne obiekty lub też dodać modernistycznego
szlifu przestrzeniom remontowanym.
MUROWANY EFEKT
Pokryta cegłami klinkierowymi elewacja jest jednym z trwalszych rozwiązań wykorzystywanych w budownictwie. Cegły te zapewnią wytrzymałość,
szczelność i długowieczność powierzchni - bez obaw o zarysowania, uszkodzenia czy trwałe zabrudzenia. Dzięki procesowi wypalania, cegły klinkierowe odporne są na wysokie temperatury i działanie ognia, przez co korzystnie
wpływają na bezpieczeństwo całej konstrukcji. Cechy te sprawdzą się także
w kontekście małej architektury. Cegły klinkierowe są idealnym materiałem
do stworzenia komfortowej przestrzeni wypoczynkowej, wymurowania ławeczek, klombów, wiat i altan. Z uwagi na ognioodporność, klinkier sprawdzi
się także jako budulec grilla, zapewniając bezpieczeństwo jego użytkownikom i atrakcyjnie uzupełniając przestrzeń przydomową.
W wyniku nowoczesnych procesów produkcyjnych możliwe jest otrzymanie
różnorodnych cegieł klinkierowych, które w zakresie barw i struktur wyprzedzają inne dostępne na rynku materiały budowlane. W ofercie firmy Röben

Klinkier-Bud poleca

Dachówki ceramiczne to gwarancja szczelności, wytrzymałości i długowieczności połaci dachowej. Materiał ten niemal od zawsze obecny jest w budownictwie, a producenci stale zaskakują swoich inwestorów nowoczesnymi
propozycjami. Jedną z nich jest utrzymana w odcieniach szarości płaska dachówka ceramiczna Röben BERGAMO, której minimalistyczna forma i niezawodna jakość wprowadziły ją do grona najpopularniejszych pokryć cera-

Klinkier-Bud poleca

micznych. Obok modnej kolorystyki wyróżniają ją płaska powierzchnia oraz
klasyczne dla ceramiki walory: niska nasiąkliwość, mrozoodporność i niewrażliwość na działanie czynników zewnętrznych. Dachówkę tę uzupełniono
o specjalny system zamków, umieszczonych wzdłuż krawędzi, które zapewniają szczelność dachu, zabezpieczając przy tym konstrukcję przed wilgocią.
Klasyczne w formie, falowane dachówki ceramiczne w odcieniach grafitu,
np. MONZAplus lub Piemont, elegancko dopełnią tradycyjne projekty. Spośród otoczenia wyróżni je wtedy barwa i rodzaj wykończenia powierzchni
– naturalne pofałdowanie dachówek podkreśla bowiem ich głębokie kolory.
Unikatowy efekt zapewni też warstwa glazury lub angoby, którą są pokryte.

znaleźć można ponad 100 propozycji, a każdą z nich wyróżniają unikatowe
cechy. Zarówno cegły rodzimej produkcji, jak i te importowane, dostępne
są w modnych odcieniach szarości, które z łatwością dopasować można do
oczekiwań inwestorów. Antracytowa, cieniowana powierzchnia cegły SYDNEY ciekawie wkomponuje się w zieleń ogrodu. Występująca w dwóch formatach – standardowym NF oraz wydłużonym LDF, stwarza niemal nieograniczone możliwości projektowe. Z kolei gładka cegła PORTLAND lub delikatnie
cieniowana FARO elegancko wykończą elewację prostych, nowoczesnych
konstrukcji, tworząc tło dla akcentowanych fasad i podmurówek.
KLINKIEROWY WYMIAR WNĘTRZ
Szare i grafitowe płytki klinkierowe doskonale podkreślają eleganckie, luksusowe przestrzenie. W zależności od wykończenia lica, mogą stanowić główny element dekoracyjny kompozycji bądź stwarzać neutralne tło dla odważnych, kolorowych dodatków. Niezależnie od wybranego modelu, dodają
wnętrzom szlachetnego sznytu, tworząc efekt ceglanego muru, niemal nie
do odróżnienia od murowanej ściany. Tak jak cegły klinkierowe, płytki z tego

//roben.pl

Fasada domu wykonana
z cegieł klinkierowych FARO
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Płytki klinkierowe SYDNEY
to świetny wybór do dużych
pomieszczeń

Nowoczesny dach
z płaskich dachówek
ceramicznych BERGAMO
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CZY WIESZ, CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ
MEMBRANY DACHOWEJ?

POZNAJ 5 ZALET

parapetów klinkierowych

Przekonaj się!

Choć budownictwo na przestrzeni ostatnich lat bardzo się rozwinęło, to pewne elementy pozostały niezmienne. Każdy dom
musi mieć parapety zewnętrzne, które stanowią wykończenie
przestrzeni pod oknem i zabezpieczają mur przed wnikaniem
wilgoci. Inwestorzy wybierając parapety chcą pogodzić estetykę z trwałością. Te potrzeby idealnie spełniają parapety klinkierowe. Poznaj ich 5 najważniejszych zalet.

Membrany dachowe mają swoich zagorzałych zwolenników, jak
i przeciwników. Ci drudzy najczęściej narzekają na nietrwałość
tego rozwiązania. Faktem jest, że na rynku znajduje się wiele
membran niskiej jakości, które już po kilku latach nadają się
tylko do wymiany. Z drugiej strony użycie tego materiału obniża koszty i znacząco przyspiesza budowę dachu. Na szczęście są
również dostępne membrany, które pod względem trwałości
mogą zawstydzić nawet tradycyjną papę z deskowaniem.

NATURALNOŚĆ

MEMBRANA MEMBRANIE NIERÓWNA

Klinkier to materiał w 100% naturalny, powstający w procesie wypalania gliny. W budownictwie obserwujemy powrót do naturalnych, sprawdzonych
przez lata rozwiązań, które wpisują się w ekologiczny trend.

Większość inwestorów mylnie sądzi, że o jakości membrany świadczy jej
gramatura. To jednak nieprawda. Badania potwierdziły, że kluczowa jest
grubość filmu funkcyjnego. Doskonałym przykładem jest tutaj membrana
TYVEK SUPRO, która przy nawet dwukrotnie mniejszej gramaturze okazuje
się być mocniejsza fizycznie niż membrany innych producentów!

TRWAŁOŚĆ

MROZOODPORNOŚĆ

Parapety klinkierowe znakomicie znoszą próbę czasu. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie trzeba ich
też odnawiać. O trwałości tego rozwiązania świadczy fakt, że firma ZCB Zbi-

W polskich warunkach klimatycznych jest to niezwykle ważne. Klinkier jest
materiałem w pełni mrozoodpornym, dzięki czemu parapety nie pękają
w wyniku gwałtownych wahań temperatur.

gniew Zbierski udziela aż 15 lat gwarancji na swoje parapety klinkierowe.
Warto również wspomnieć, że parapety klinkierowe tłumią hałas podczas

MEMBRANA NA MIARĘ NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA

UNIWERSALNOŚĆ

Membrana TYVEK SUPRO, której dostawcą jest firma Arten, została wzmocniona laminowaną włókniną polipropylenową. Jest wodoszczelna, wiatroszczelna, paroprzepuszczalna i może być stosowana na wszystkich dachach spadzistych. Ogromną zaletą membrany jest jej wysoka odporność
na promieniowanie UV, dzięki czemu natychmiastowe krycie dachówką lub
blachą nie jest konieczne.
WARTO WIEDZIEĆ!
Membrana TYVEK SUPRO nie wymaga dodatkowej wentylacji stropów,
dachówek lub kalenicy, dzięki czemu inwestor oszczędza mnóstwo czasu
i pieniędzy.
Membranę stosuje się na dachy z pełnym deskowaniem, dachy metalowe oraz
ściany. Dzięki dodatkowej taśmie do zakładów można mieć pewność szczelności pokrycia i stworzenia skutecznej bariery zarówno dla wilgoci, jak i wiatru.

Klinkier-Bud poleca

Klinkier znakomicie pasuje do praktycznie każdego budynku o dowolnej architekturze. Parapety klinkierowe typu S marki ZCB Zbigniew Zbierski są
dostępne w aż 5 wersjach kolorystycznych i 6 rozmiarach (w planach są kolejne kolory i rozmiary), co pozwala znaleźć parapet zarówno o nowoczesnym,
jak i klasycznym charakterze.

Klinkier-Bud poleca

opadów deszczu i pod tym względem dystansują parapety z blachy.
Parapety klinkierowe typu S marki ZCB Zbigniew Zbierski kupisz w hurtowni Klinkier-Bud.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Płytki klinkierowe są bardzo odporne na zginanie, dlatego na parapecie bez
obaw można stawiać nawet ciężkie donice z kwiatami.

Membrana dachowa TYVEK SUPRO jest dostępna w ofercie hurtowni
Klinkier-Bud.

MEMBRANA
NA MIARĘ
NOWOCZESNEGO
BUDOWNICTWA

Producent oryginalnych parapetów typu S.
Od 1988 roku

www.arten.com.pl
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www.parapetyceramiczne.pl
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TARAS I BALKON
W ŚRÓDZIEMNOMORSKIM STYLU?

ELEWACJA KLINKIEROWA
BEZ WYKWITÓW?

Wybierz płytki klinkierowe!

Nic prostszego!

Wykończenie powierzchni tarasu lub balkonu to zawsze duże
wyzwanie dla inwestorów. Z jednej strony trzeba zadbać o wysoką estetykę, a z drugiej o trwałość i praktyczność. Zwykłe
płytki gresowe nie sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych, drewno wymaga odnawiania, a kostka betonowa nie
każdemu przypadnie do gustu. Idealnym rozwiązaniem są natomiast płytki klinkierowe.

Wystarczy ściśle trzymać się zaleceń producentów cegieł i zapraw do klinkieru. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, o czym
przekonało się już wielu inwestorów marzących o pięknej elewacji z klinkieru na lata. Przyszło im zderzyć się ze – nomen
omen – ścianą niekompetencji i braku elementarnej wiedzy po
stronie wykonawców. Efektem są nieestetyczne wykwity, których można z łatwością uniknąć postępując zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

PONADCZASOWO PIĘKNE...
Największą zaletą płytek klinkierowych jest to, że zostały one wykonane
z naturalnego materiału, czyli z wypalanej w wysokiej temperaturze gliny.
Dzięki temu materiał prezentuje się przepięknie i doskonale pasuje na tarasy
i balkony projektowane w modnym śródziemnomorskim stylu.
Oczywiście płytki klinkierowe mogą mieć różną kolorystykę. Przykładem są
kolekcje hiszpańskiej marki Gresmanc, które zostały skomponowane w aż
pięciu barwach. Szczególnie dużą popularnością cieszą się kolekcje NATURE
w brązowym odcieniu oraz klasycznie ceglane Rodamanto.
…BEZKONKURENCYJNIE TRWAŁE
Płytki klinkierowe Gresmanc powstały z wytłaczanej gliny klinkierowej i zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu ich na zewnątrz. Są
w pełni mrozoodporne, wyróżniają się niską nasiąkliwością i znakomitą elastycznością, dzięki czemu nie pękają i cieszą pięknym wyglądem przez wiele
lat. Doskonale nadają się do wykończenia tarasu, balkonu czy schodów.

DOBRA ZAPRAWA TO PODSTAWA!
Podstawowym błędem powodującym późniejsze problemy z elewacją, jest
stosowanie nieodpowiedniej zaprawy do klinkieru. Aby mieć pewność, że
w przyszłości nie pojawią się białe wykwity, należy wybrać zaprawę z oryginalnym trasem tubag. Tras ma zdolność unieszkodliwiania tzw. wolnego
wapna, które tworzy się podczas mieszania i wiązania zaprawy. Ponadto redukuje skurcz zaprawy, dzięki czemu elewacja nie jest narażona na pękanie
i zachowuje wieloletnią trwałość.
Profesjonaliści polecają zaprawę VM 01 T do murowania cegieł o nasiąkliwości do 8% oraz VK Plus T do cegieł o nasiąkliwości powyżej 8%. Natomiast do
fugowania klinkieru quick-mix rekomenduje zaprawę z trasem FM T o dużej
przyczepności do krawędzi płytki i cegły.
WARTO WIEDZIEĆ!
Zaprawy do klinkieru marki quick-mix występują w 9 wersjach kolorystycznych: brązowej, ceglastej, piaskowej, beżowej, białej, stalowej, szarej, grafitowej, czarnej. Ich zalety to wysoka odporność na warunki atmosferyczne
oraz stabilność i trwałość kolorów.

Klinkier-Bud poleca

W każdej kolekcji płytek klinkierowych Gresmanc znajdują się również stopnice, podstopnie, listwy i narożniki, dzięki czemu możliwe jest idealne wykończenie każdej powierzchni i zapewnienie domownikom pełnego bezpieczeństwa.

PEWNIE I SZYBKO
Zaprawy do murowania klinkieru firmy quick-mix umożliwiają murowanie
w jednym cyklu roboczym, czyli z jednoczesnym spoinowaniem. Oznacza to
znaczną oszczędność czasu i materiału, a także daje inwestorowi pewność,
że cała elewacja ma identyczne parametry w zakresie trwałości i odporności
na powstawanie wykwitów.

Płytki klinkierowe Gresmanc kupisz w hurtowni Klinkier-Bud.

Klinkier-Bud poleca

Zaprawy z trasem do klinkieru marki quick-mix są dostępne w ofercie hurtowni Klinkier-Bud.

www.quick-mix.pl
www.gresmanc.com
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PIĘKNA I NA LATA

czyli budujemy elewację z cegły klinkierowej
Elewacja z cegły klinkierowej kojarzy się z prestiżem, dobrym
gustem, elegancją i trwałością. To wszystko prawda, o ile inwestor będzie miał szczęście do fachowych wykonawców,
a sam postawi na materiały wysokiej jakości od sprawdzonych
producentów. Oczywiście najbardziej spektakularnym elementem takiej elewacji jest cegła, ale warto wiedzieć, że niezbędne jest zastosowanie także innych, często niewidocznych
akcesoriów decydujących o solidności muru i bezpieczeństwie
mieszkańców.

System elewacji NOVA
- pomoże podwiesić każdą ścianę.

KOTWY

WARTO WIEDZIEĆ!

KONSOLE

Ściany elewacyjne z reguły mają niewielką grubość (6,5 - 12 cm). Jednocześnie taka ściana przekazuje na konstrukcję budynku znaczne siły poziomie,
głównie od parcia i ssania wiatru. Pamiętajmy, że na mur elewacyjny działają
niekorzystne czynniki atmosferyczne, jest on również narażony na dobowe
i roczne różnice temperatur. Dlatego elewacja z cegły klinkierowej musi być
wytrzymała i odpowiednio elastyczna, aby mogła swobodnie pracować. Temu służy stosowanie specjalnych kotew.

Jeśli elewacja ma więcej niż 6 metrów wysokości, konieczne jest zastosowanie dodatkowego rzędu puszek wentylacyjnych.

Może się zdarzyć, że elewacja klinkierowa nie będzie posadowiona bezpośrednio na fundamencie budynku – do takich sytuacji dochodzi najczęściej
wtedy, gdy mamy do czynienia z remontem starego domu lub bardzo głębokimi fundamentami. Wówczas zbudowanie osobnego fundamentu jest

NADPROŻA
Nie ma trwałej i bezpiecznej elewacji z cegły klinkierowej bez dobrze dobranych nadproży. Jeśli z jakichś niezrozumiałych powodów inwestor z nich
zrezygnuje, elewacja po prostu się zawali. Dobór nadproży do konkretnej
elewacji jest niezwykle ważny, ponieważ nadproże to element konstrukcyjny
budynku. Zastosowanie złego nadproża powoduje, że elewacja będzie stanowić zagrożenie dla domowników.

DYLATACJE I PODPARCIA
To zupełnie naturalne, że elewacja klinkierowa rozszerza się i kurczy, ponieważ jest wystawiona na bezpośrednie działanie różnych czynników atmosferycznych. Dlatego projektując taki mur należy podzielić go na pola, które
będą mogły pracować niezależnie od siebie. W tym celu stosuje się pionowe
dylatacje w rozstawach uzależnionych od strony świata, a więc od nasłonecznienia ściany.
Bardzo ważne jest to, aby wszystkie dylatacje zostały wypełnione trwale plastyczną i odporną na warunki atmosferyczne fugą – najczęściej stosuje się
taśmę rozprężną.

nieopłacalne. Stosuje się natomiast specjalne konsole ze stali nierdzewnej,
które nie tworzą mostka termicznego i zapewniają solidne podparcie dla
ściany elewacyjnej. Konsolę montuje się do budynku za pomocą kotew chemicznych.
Decydując się na elewację z klinkieru należy więc pamiętać o wszystkich niezbędnych akcesoriach i wybierać te, które należą do jednego systemu. Doskonałą opinią wykonawców cieszą się rozwiązania marki NOVA, które spełniają najwyższe normy jakości oraz bezpieczeństwa.
System do elewacji murowanych marki NOVA jest dostępny w ofercie
hurtowni Klinkier-Bud.

WENTYLACJA
Dobrze wentylowana elewacja z cegły klinkierowej jest znacznie mniej podatna na efekt powstawania wykwitów solnych, które szpecą nawet najpiękniejszą ścianę. Dlatego w prawidłowo wykonanej elewacji muszą pojawić się
puszki wentylacyjne, które umieszcza się na dole oraz na górze muru, a także
pod i nad oknami.
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www.zamocowaniaelewacji.pl
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DACHÓWKA

naprawdę wielkiego
formatu

Klinkier-Bud poleca
Rynek pokryć dachowych jest dziś już tak rozbudowany, że narzekanie na mały wybór byłoby co najmniej nieeleganckie. Inwestorzy mogą zdecydować się na pokrycia stalowe, bitumiczne,
betonowe, ale bezapelacyjnie największą popularnością cieszy
się dachówka ceramiczna. Producenci prześcigają się w nowych
kolorach, fakturach i kształtach. Jednak prawdziwym hitem
ostatnich lat są dachówki wielkoformatowe, które fantastycznie pasują do modnej nowoczesnej architektury. Czym wyróżnia
się takie pokrycie? Czy można je zastosować na każdym dachu?
ZALETY DACHÓWEK WIELKOFORMATOWYCH
Poza kwestiami czysto estetycznymi, dachówki w dużym rozmiarze są bardzo przyjazne dla portfela inwestora. Przypada ich znacznie mniej na każdy metr kwadratowy niż dachówek drobnych. Świetnym przykładem może
być popularna w Europie dachówka KARAT XXL niemieckiej marki Erlus.
Zapewnia ona powierzchnię krycia na poziomie zaledwie 9 sztuk na metr
kwadratowy.
Duży format wpływa na znaczne przyspieszenie prac dekarskich. Ponieważ fachowcy muszą spędzić o wiele mniej czasu na dachu, ich praca jest
po prostu tańsza. Nie trzeba się przy tym obawiać docinek czy układania
dachówki wielkoformatowej na skomplikowanym dachu – system Erlus
jest kompletny i oferuje wszelkie akcesoria wykończeniowe oraz dachówki specjalne.

WIELKO
FORMATOWE

EFEKTOWNE PIĘKNO
Dachówki w rozmiarze XXL są chętnie stosowane na rynku mieszkaniowym,
gdzie bardzo liczy się krótki czas realizacji inwestycji. Jednak coraz częściej
sięgają po nie także indywidualni inwestorzy. Powód jest prosty: takie dachówki prezentują się wyjątkowo efektownie, szczególnie świetnie pasują do
nowoczesnej, minimalistycznej architektury.
Dachówka Erlus KARAT XXL o wymiarze 32,5 x 48 cm jest doskonale widoczna z dalszej odległości. Po ułożeniu wydaje się, że pokrycie dachu tworzy niemal jednolitą powierzchnię. To daje szerokie pole do popisu dla architektów
oraz otwiera duże możliwości dla inwestorów, którym zależy na nadaniu budynkowi indywidualnego charakteru. Dachówka Karat XXL została wyróżniona nagrodą Red Dot Design Award.
WARTO WIEDZIEĆ!
KARAT XXL jest dostępna w pięciu kolorach: Czerwona Angoba, Miedziana
Angoba, Czarna Matowa Angoba, Tytan Srebrny Angoba Szlachetna i Szafirowa Czerń Szlachetna Angoba.
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WALORY PRAKTYCZNE
Ogromnym atutem dachówki KARAT XXL marki Erlus jest fakt, że można
ją ułożyć na dachu o kącie nachylenia już od zaledwie 10°! Jest to wynik nieosiągalny dla większości dachówek dostępnych na rynku. Tajemnica tkwi
w podwójnym zamku bocznym i górnym. Dzięki temu dachówka zachowuje
znakomitą szczelność i mrozoodporność. KARAT XXL to bardzo duża odporność na gradobicie - klasa IV.

Dachówki w dużym rozmiarze są lubiane przez wykonawców i cenione przez
inwestorów. Gwarantują znakomitą, nietuzinkową estetykę, przy zachowaniu krótkiego czasu i niskich kosztów budowy dachu. Doskonale wyglądają
zarówno na budynkach o klasycznej, jak i nowoczesnej zabudowie. Jakość
produkowanej w Niemczech dachówki KARAT XXL odpowiada najwyższym
wymaganiom stawianym przez współczesne budownictwo.

Dachówka KARAT XXL marki Erlus jest dostępna w ofercie hurtowni
Klinkier-Bud.

www.erlus.pl
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KLINKIEROWA
BIŻUTERIA

ELEGANCJA
TKWI
W PROSTOCIE

- najdroższa cegła na świecie

Dachówka na miarę
nowoczesnego budownictwa

Duńska firma Petersen to jeden z najbardziej renomowanych producentów cegieł dekoracyjnych. Marka jest obecna na rynku od 1791 roku. Jedną z jej sztandarowych propozycji jest kolekcja CEGŁY KOLUMBA, która
została zaprojektowana we współpracy z słynnym architektem Peterem
Zumthorem, specjalnie dla Muzeum Kolumba w Kolonii. Te niezwykłe,
ręcznie formowane cegły, są wybierane przez osoby ceniące sobie klasę,
elegancję i nietuzinkowy design. Kolekcja CEGŁY KOLUMBA obejmuje aż
43 wersje kolorystyczne.

Klinkier-Bud poleca

Klinkier-Bud poleca

en.petersen-gruppen.dk

Nic tak nie podkreśla indywidualnego charakteru budynku, jak nietuzinkowe pokrycie dachowe. Tradycyjne dachówki nieco się już opatrzyły,
dlatego rosnącą popularnością cieszą się modele wielkoformatowe. Popularny na polskim rynku jest model OREA 9 marki Koramic. Dachówka
wyróżnia się idealnie płaską powierzchnią i prostymi krawędziami, dzięki
czemu na dachu prezentuje się zjawiskowo i tworzy jednolitą powierzchnię. OREA 9 to pierwszy wybór dla inwestorów, którym zależy na atrakcyjnym wzornictwie i podkreśleniu nowoczesnej zabudowy. Dachówka
jest dostępna w pięciu efektownych wersjach kolorystycznych: Szara angoba, Antracytowa matowa angoba, Natura, Czarna angoba szlachetna
i Grafitowa angoba szlachetna.

koramic.wienerberger.pl

DACH

to nie tylko dachówka

ELEGANCKA
PODŁOGA

nigdy nie wychodzi z mody
Pewny, szczelny dach jest sumą wielu elementów: odpowiedniego krycia
wstępnego, dobrej jakości pokrycia, fachowego wykonawstwa, ale także akcesoriów dachowych. Czołowym dostawcą tych produktów na polskim rynku jest firma IVT, która w swojej ofercie posiada wszelkie niezbędne akcesoria przeznaczone do dachów płaskich i spadzistych, w tym: uszczelnienia,
membrany dachowe, folie paroizolacyjne, kominki wentylacyjne, przejścia
antenowe, elementy komunikacji dachowej, zabezpieczenia przeciwśniegowe oraz systemy zamocowań. Produkty marki IVT są chętnie wybierane
przez profesjonalistów, ponieważ gwarantują wysoki komfort pracy i wieloletnią trwałość.

Wnętrza naszych domów i mieszkań mogą mieć różne style, ale jedno pozostaje niezmienne: wysoka jakość zawsze prezentuje się dobrze. Jest to
szczególnie ważne w przypadku podłóg, których wygląd determinuje odbiór całego wnętrza. Na wykończeniu podłogi nie warto oszczędzać. Mądrze
jest postawić na ponadczasową elegancję i trwałość. Te cechy znajdziemy
w kolekcji płytek podłogowych VULKANO marki Interbau. Wyróżniają się
one niepowtarzalnym stylem i przepięknym, naturalnym wyglądem. Płytki
doskonale sprawdzą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wszędzie podkreślając dobry gust właścicieli. Kolekcja VULKANO obejmuje cztery wersje
kolorystyczne: Beige, Hellgrau, Mittelgrau oraz Anthrazit.

Klinkier-Bud poleca

www.ivt.pl
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www.interbau-blink.de
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Klinkier-Bud P.P.U.H. Czesław Penconek
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 87
tel. +48 22 702 72 00
fax. +48 22 702 72 19
Email: klinkierbud@klinkierbud.pl

Kreacja i reklama : CrossPect Polska
Te l . ( + 4 8 ) 2 2 - 3 8 9 6 4 8 8
www.crosspect.pl

klinkierbud.pl

