
1SYSTEMY MONTAŻU ELEWACJI 
Z WYBRANYCH ELEMENTÓW POZBRUK

PORADNIK TECHNICZNY



Praktyczny poradnik techniczny to źródło informacji o dostępnych  
na rynku rozwiązaniach montażu wybranych elementów elewacyjnych  
firmy POZBRUK. Zwracamy w nim uwagę na najważniejsze czynności  
i rozwiązania stosowane przy montażu. Będziemy „przewodnikami”  
po poradniku,  aby ułatwić poruszanie się wśród zagadnień dotyczących 
prac montażowych.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Udzielamy praktycznych 
porad dotyczących systemów montażu, opowiadamy o rodzajach elewacji 
i przedstawiamy instrukcje ich montowania „krok po kroku”. Wszystkie 
informacje zebrane są w pięciu podrozdziałach, dzięki którym odnajdziesz 
odpowiedzi na nurtujące pytania.
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PłYTY PRESSTONE PłYTY THI

PRESSTONE  – odpowiedź na zapotrzebowanie modernistycznej 
architektury. W ramach systemu PREssTONE wprowadzono siedem 
programów produkcji różniących się typami kruszyw i strukturą 
powierzchni. Program PREssTONE umożliwia dobranie kolorystyki  
i faktury elementów do otaczającej architektury, dzięki czemu  
elewacja staje się harmonijną częścią infrastruktury. 

THI – produkt innowacyjny, łatwy i szybki w montażu bez użycia 
klejów i zapraw. gwarantuje uzyskanie efektownej elewacji w krótkim 
czasie. Płyty elewacyjne o wadze 20 kg są najcieńszymi w kraju. 
Paleta kolorystyczna oparta jest o barwy naturalnych kruszyw, 
użytych do produkcji płyt.
Płyty THi, dzięki zabezpieczeniu NANO jeszcze na etapie produkcji, 
doskonale sprawdzają się w warunkach intensywnej eksploatacji 
i ułatwiają proces utrzymania elewacji w czystości.

PłYTY LUMINO

LUMINO – transparentny beton to z pewnością jeden z najbardziej 
spektakularnych wynalazków ostatnich lat. jego twórca Áron Losonczi 
określił go, jako „ferrari” wśród materiałów budowlanych. Płyty 
elewacyjne LUMiNO MAMUT i ELEfANT dzięki półprzezroczystym 
elementom zatopionym w betonie nadają się do podświetleń.  
Dzięki grze świateł monolityczna elewacja zyskuje wrażenie lekkości,  
a niespotykany efekt wizualny zachwyca zarówno za dnia jak i w nocy.
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PRESSTONE CLASSICGARDEO

PRESSTONE CLASSIC – systemowe rozwiązania kształtujące 
prestiżową przestrzeń. gama niepowtarzalnych detali 
wykończeniowych uzupełnia ofertę produktów POZBRUK 
przeznaczoną dla projektantów i architektów. Dzięki unikalnej 
rekonstrukcji, będącej połączeniem tradycyjnych metod zdobienia 
w pracowni rzeźbiarskiej i nowoczesnej technologii prefabrykacji, 
ornamentyka kamienic zostanie odtworzona z najdrobniejszymi 
detalami i precyzją.

GARDEO – linia produktów dekoracyjnych gARDEO to gwarancja 
pięknego ogrodu, gdzie kolor, harmonia i styl przenikają się 
wzajemnie tworząc niepowtarzalną kompozycję. Elementy  
o nierównych krawędziach, idealnie imitujące kamień naturalny, 
powstają podczas procesu łamania prefabrykowanych płyt. 
POZBRUK jest jedyną firmą na polskim rynku wytwarzającą 
system murów i małej architektury przy użyciu tak nowoczesnej 
technologii.

LARGO – wydłużony kształt cegieł elewacyjnych LARgO  
o wyjątkowych wymiarach (54,5x10x4 cm) umożliwia uzyskanie 
jednolitych jak i nieregularnych powierzchni. Podobnie jak elementy 
gARDEO nadają się do wykorzystania do zewnętrznych ścian 
osłonowych i trójwarstwowych ścian szczelinowych.  
Elementy te można wykorzystać zarówno do ścian szczelinowych  
z pustką powietrzną (wentylowaną) jak i bez pustki.

LARGO 

foto
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sPOsOBY MONTAżU BEZPOśREDNI NA MOKRO

CZAs MONTAżU

POZiOM WiEDZY
i WYKWALifiKOWANiA 
PRACOWNiKÓW

RODZAj KONsTRUKCji

KOsZT MONTAżU

ściany żelbetowe, ściany murowane klasy nie niższej niż 15 z wyłączeniem 
betonu komórkowego

ściany żelbetowe, ściany murowane klasy nie niższej niż 15 z wyłączeniem 
betonu komórkowego
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BEZPOśREDNI NA SUCHO

MOżLiWOść REgULACji

LEgENDA:

PODSTAWOWY

KTÓTKI

NIE

TANIO

DOBRY

śREDNI

TAK

śREDNIO

WYSOKI

DłUGI

DROGO



POśREDNI

POśREDNI Z RUSZTAMI JEDNOKIERUNKOWYMI POśREDNI Z RUSZTAMI DWUKIERUNKOWYMI

BEZPOśREDNI NA SUCHO Z NIEWIDOCZNYMI łąCZNIKAMI

ściany żelbetowe, ściany murowane klasy nie niższej niż 15 z wyłączeniem 
betonu komórkowego

konstrukcje szkieletowe (brak ścian nośnych)
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BETONOWE PłYTY TYPU LAsTRYKO WYTWARZANE METODą WiBROPRAsOWANiA. PłYTA sKłADA się Z WARsTWY 
LiCUjąCEj WYKONANEj Z BETONU ARCHiTEKTONiCZNEgO. sTANDARDOWE WYMiARY PłYT TO 60x60 CM i 90x60 CM, 
gRUBOść PłYT OD 1,5 DO 5 CM. isTNiEjE MOżLiWOść ZAMÓWiENiA PłYT O WYMiARACH NiEsTANDARDOWYCH  
NA iNDYWiDUALNE ZAMÓWiENiE. PłYTY ELEWACYjNE PREssTONE są iDEALNYM ROZWiąZANiEM NA OKłADZiNY 
ELEWACji WENTYLOWANYCH ORAZ OKłADZiNY śCiAN WEWNęTRZNYCH.
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TRANsPARENTNY BETON TO Z PEWNOśCią jEDEN Z NAjBARDZiEj sPEKTAKULARNYCH 
WYNALAZKÓW OsTATNiCH LAT. PłYTY ELEWACYjNE LUMiNO MAMUT (sTRUKTURALNE) i ELEfANT 
(głADKiE) W WYMiARZE 75x150x4 CM. DZięKi gRZE śWiATEł MONOLiTYCZNA ELEWACjA 
ZYsKUjE WRAżENiE LEKKOśCi, A NiEsPOTYKANY EfEKT WiZUALNY ZACHWYCA ZARÓWNO  
ZA DNiA jAK i W NOCY.



Pł
YT

Y 
TH

I

BETONOWE PłYTY LAsTRYKOWE MOgą BYć sTOsOWANE jAKO OKłADZiNY ELEWACYjNE MONTOWANE NA sUCHO,  
PRZY UżYCiU DEDYKOWANEgO sYsTEMU NOśNEgO. PłYTY THi MAją WiELKOść 60x90 CM i gRUBOść OD 1,5 DO 5 CM. 
jEDNA PłYTA WAżY TYLKO 20 Kg. MONTAż NA sTELAżU ZA POMOCą sYsTEMU BLiCK ELiMiNUjE KONiECZNOść  
WYKONANiA DODATKOWEgO fUNDAMENTOWANiA śCiANY OsłONOWEj BUDYNKU.
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PłYTY PRESSTONE ELEWACjE WENTYLOWANE TO ROZWiąZANiE 
POZWALAjąCE sPEłNić WsZYsTKiE WYMOgi 
NOWOCZEsNYCH ELEWACji.  

 
Najważniejsze z nich to:

 WYMOgi fiZYKi BUDOWLi 
 zarówno cieplne, jak i wilgotnościowe 

zastosowanie izolacji termicznej ogranicza 
straty ciepła budynku, a wentylowana szczelina 
powietrzna pozwala odprowadzić nadmiar 
pary wodnej dyfundującej z wnętrza budynku, 
zapewniając odpowiednią wilgotność izolacji 
termicznej i okładzin, podwyższa izolacyjność 
akustyczną. 

 OCHRONA KONsTRUKCji BUDYNKU 
 przed niekorzystnymi wpływami czynników 

atmosferycznych (przemarzanie, korozja).

render

 ELEWACjA WENTYLOWANA Z OKłADZiNAMi 
 Z PłYT BETONOWYCH sKłADA się Z:

 CZęśCi KONsTRUKCYjNEj 
 podłoża, do którego mocuje się elementy 

montażowe płyt.

 iZOLACji TERMiCZNEj 
 zwykle z wełny mineralnej twardej, zabezpieczonej 

warstwą wiatroizolacji mocowanej do podłoża 
typowymi łącznikami (grubość izolacji określa się 
na podstawie obliczeń termicznych,  
min. tak, aby spełniała wymogi cieplne podane  
w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 
nr 75 poz. 690).

 WENTYLOWANEj sZCZELiNY POWiETRZNEj 
 szerokości 2 do 4 cm.

 OKłADZiNY Z PłYT BETONOWYCH.

PłYTY

60x60 cm

60x90 cm 

grubość płyt
(cm)

ilość elementów 
w paczce

(szt.)

ilość paczek
na palecie

(szt.)

ilość elementów
na palecie

(szt.)

waga
1 kompletu

(kg)

5,0

1,5 – 5 1,5 – 5

5,0 16 161

21 21 950

1100

1

60

60

90

60

60

60

90

60

 TRWAłOść 
 (dużo większa w porównaniu z np. tynkiem)  

 łatwość utrzymania, a w przypadku uszkodzenia 
prostota wymiany konkretnego elementu.

 łATWOść UTRZYMANiA W CZYsTOśCi, MYCiA
 i ODśWiEżANiA
 Produkty do czyszczenia i konserwacji firmy 

POZBRUK pozwalają przez lata zachować elewacji 
estetyczny i świeży wygląd.
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   KOLORYsTYKA PłYT PREssTONE
gama kolorystyczna oparta jest na naturalnych barwach kruszyw, użytych do produkcji płyt. 

DOLOMiT KRÓLEWsKi MLECZNY DOLOMiT MLECZNY

gRANiT TARAsOWY

BAZALT sZMARAgDOWY

TRAWERTYN BURsZTYNOWY

BAZALT RUBiNOWY

TRAWERTYN MLECZNY

gRANiT PAłACOWY gRANiT ZAMKOWY gRANiT MiEjsKi gRANiT ANTRACYTOWY

DOLOMiT KRÓLEWsKi KREMOWY DOLOMiT KREMOWY

MARMUR śNiEżNY

BRAK fOTY

PiAsKOWiEC NATURALNY

MARMUR słONECZNY MARMUR KREMOWY

łUPEK śNiEżNY łUPEK MLECZNY łUPEK CZEKOLADOWY łUPEK CZARNY

 RODZAjE POWiERZCHNi:

PO

PO PO

PO

PO PO

PO PO PO PO

PO PO PO

POPOPO

PS SZ
POWiERZCHNiA
sZLifOWANA

POWiERZCHNiA
PiAsKOWANA

POWiERZCHNiA
sZCZOTKOWANA

POWiERZCHNiA
sTRUKTURALNA

LisTWA
COKOłOWA

PS

PS PS

PS PS

PS

PS PS

PS PS PS PS

PS PS PS

PSPSPS

SZ

SZ SZ

SZ SZ

SZ

SZ SZ

SZ SZ SZ SZ

SZ SZ SZ

SZSZSZ

PS

SZ

PS

SZ

PS

SZ

C C

C

C C

C C C C

C C C

CCC

C
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SYSTEMY MONTAŻU PłYT DLA  ELEWACJI – ZASADY DOBORU SYSTEMU MONTAŻOWEGO

 DOBiERAjąC sPOsÓB MONTAżU PłYT ELEWACYjNYCH 
PREssTONE NALEżY ROZPATRZYć NAsTęPUjąCE 
CZYNNiKi:

 RODZAJ KONSTRUKCJI 
 czy jest to konstrukcja pełna – ściana żelbetowa, 

murowana, czy konstrukcja szkieletowa – ramy 
żelbetowe, stalowe.

 CIęŻAR PłYT 
 uzależniony od wymiarów i grubości płyt.

 WYSIęG ELEMENTÓW MOCUJąCYCH 
 uzależniony od grubości izolacji termicznej
 i szczeliny powietrznej. 

 LOKALIZACJA I WIELKOść OBIEKTU

 OKREśLENiE AGRESYWNOśCI KOROZYJNEJ 
śRODOWISKA 

 w celu dobrania odpowiedniego materiału.

 CZAS EKSPLOATACJI OBiEKTU

 WIDOCZNOść ELEMENTÓW MOCOWANYCH

WYRÓżNiA się TRZY PODsTAWOWE sYsTEMY MONTAżU PłYT BETONOWYCH jAKO OKłADZiN W ELEWACjACH:

1. 2. 3. BEZPOśREDNI NA MOKRO

za pomocą kotew osadzanych w ścianie na zaprawę

BEZPOśREDNI NA SUCHO 

za pomocą elementów kotwiących mocowanych  
do ściany, za pomocą kotew mechanicznych  
lub chemicznych

MONTAŻ POśREDNI

za pomocą podkonstrukcji stalowych lub aluminiowych, 
w przypadku konstrukcji szkieletowych lub ścian  
nie nadających się do montażu bezpośredniego

Zanim przystąpi się do realizacji elewacji z płyt betonowych PREssTONE, 
należy wykonać projekt wykonawczy. Dla potrzeb projektu trzeba sprawdzić:
1.  Nośność płyt – w szczególności uwzględniając zginanie i wyrwanie kotwy. 

jest to uzależnione od wymiarów płyty, rozstawów i ilości elementów 
podpierających.

2.  Nośność kotew i ich zakotwienia.



14

 ZE WZgLęDÓW NA PEłNiONE fUNKCjE KOTWY 
DZiELiMY NA:

 KOTWY NOśNE – przenoszące obciążenia pionowe 
(od ciężaru płyty) i poziomie (od parcia i ssania 
wiatru).

 KOTWY STABILIZUJąCE (podtrzymujące) – 
przenoszące tylko obciążenia poziome 

 (od parcia i ssania wiatru)

Każda płyta elewacyjna powinna być zamocowana 
do ściany w minimum 4 punktach. Kotwy do montażu 
płyt elewacyjnych można umieszczać w spoinach 
pionowych lub poziomych.
W przypadku montażu w spoinach pionowych 
występują dwie kotwy nośne i dwie stabilizujące.
W przypadku montażu w spoinach poziomych 
wszystkie kotwy są nośne.

 sCHEMAT ZAWiEsZENiA PłYTY PREssTONE  
W sYsTEMiE BEZPOśREDNiM – MOKRYM 
(sZCZELiNA POZiOMA – KOTWA W sZCZELiNiE 
POZiOMEj)

   OPis sYsTEMU 
system montażu bezpośredniego na mokro polega 
na zawieszeniu elewacyjnych płyt betonowych 
na kotwach wykonanych ze stali nierdzewnej 
(odpowiednio dobranej do agresywności 
środowiska).
Kotwy osadza się w otworach (lub bruzdach) 
wykonanych w ścianie, otwory wypełnia się 
odpowiednią zaprawą cementową (marka zaprawy 
cementowej nie powinna być niższa niż M12). 
głębokość osadzenia kotwy w ścianie żelbetowej 
zwykle nie przekracza 10 cm, w ścianach 
murowanych 12 cm.
Na końcach kotew wykonuje się otwór na trzpienie. 
Trzpienie wprowadza się w otwory wykonane  
w obrzeżach płyt. jeden z otworów w płycie, do którego 
wprowadza się trzpień, wypełnia się zaprawą 
cementowo–wapienną, w drugim umieszcza się 
tuleje z tworzywa sztucznego, zapewniając swobodę 
przesuwu wynikającą z odkształceń termicznych.

ZWYKLE MOsTKi TERMiCZNE TWORZąCE się PRZEZ 
KOTWY POMijA się W OBLiCZENiACH TERMiCZNYCH, 
jEDNAK PRZY iCH DUżYM ZAgęsZCZENiU 
NALEżAłOBY jE UWZgLęDNić.

SYSTEMY MONTAŻU BEZPOśREDNIEGO – NA MOKRO

trzpień

kotwa

otwór na trzpień

kotew stalowa

trzpień

tuleja z tworzywa 
sztucznego

zaprawa cem-wap

zaprawa cementowa

izolacja

ściana

szczelina powietrzna

płyta PREssTONE

  WiDOK AKsONOMETRYCZNY KOTWY
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 Z RURY sTALOWEj sPłAsZCZONEj

Dużą zaletą kotew z rur jest taki sam moment 
bezwładności niezależnie od zastosowania w spoinie 
pionowej czy poziomej.

 Z PłAsKOWNiKÓW sTALOWYCH

Ze względów wytrzymałościowych kotwy nośne z płaskowników w murze zawsze muszą być 
osadzone pionowo.  W związku z tym w przypadku kotew w spoinach poziomych, końcówka 
płaskownika z otworem obrócona jest o kąt 90° w stosunku do osi podłużnej płaskownika.

KOTWA NOśNA UMiEsZCZONA W sPOiNiE PiONOWEj KOTWA NOśNA UMiEsZCZONA W sPOiNiE POZiOMEj 

PRZYKłAD KOTWY NOśNEj RUROWEj
PRZYKłAD KOTWY NOśNEj Z PłAsKOWNiKA 
DO sPOiN PiONOWYCH

PRZYKłAD KOTWY NOśNEj Z PłAsKOWNiKA 
DO sPOiN POZiOMYCH

 KOTWY NOśNE NAjCZęśCiEj WYKONYWANE są W DWÓCH fORMACH:
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WiDOK Z gÓRY

WiDOK Z BOKU WiDOK Z BOKU

zaprawa cementowatrzpień zaprawa cementowa

tuleja z tworzywa sztucznego

tuleja z tworzywa sztucznego

klej

klej
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 KOTWY STABILIZACYJNE ZWYKLE WYKONYWANE są Z PRęTÓW LUB RUR sTALOWYCH. 
 jEDEN KONiEC jEsT POfAłDOWANY, A DRUgi sPłAsZCZONY Z OTWOREM NA TRZPiEń sTALOWY.

PRZYKłAD MONTAżU KOTWY sTABiLiZUjąCEj W sPOiNiE POZiOMEj

PRZYKłAD MONTAżU KOTWY - UMA-22-W-300

PRZYKłADY KOTEW sTABiLiZUjąCYCH

  PRZYKłADOWE ROZWIąZANIE
Przykładowa kotwa dla płyty 60x90x5 cm mocowanej 
do ściany żelbetowej z betonu o wytrzymałości 
większej niż C12/15 przy wysięgu 205 mm 
(od lica ściany do osi płyty elewacyjnej – 15 cm 
wełny mineralnej, 3 cm szczeliny wentylacyjnej  
i 2,5 cm do środka płyty), wysokości budynku  
20.0 m – kotwa UMA -22-W-300.

WiDOK Z gÓRY

WiDOK Z BOKU

zaprawa cementowa

tuleja z tworzywa sztucznegoklej
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  OPIS MONTAŻU

 Wytyczenie osi siatki płyt elewacyjnych.
 Przygotowanie rusztowania montażowego   

do podparcia pierwszego rzędu płyt (rusztowanie usuwa się najwcześniej  
po 7 dniach, gdy zaprawa do osadzania kotew osiągnie pełną wytrzymałość).

 Usunięcie fragmentu izolacji termicznej   w obszarze planowanego otworu  
pod kotew (zwykle krążek o średnicy ok. 15 cm).

 W zależności od rodzaju kotew (okrągła / z płaskownika)  wykonanie otworu 
 lub bruzdy (w zależności od rodzaju kotwy otwory muszą być odpowiednio  
większe od kotew – 5 do 15 mm). Otwory należy oczyścić z pyłu i zwilżyć wodą.

 Ustawienie i regulacja płyty na właściwą wysokość (za pomocą klinów ).
 Regulacja odległości płyty od ściany w celu ustawienia w odpowiedniej płaszczyźnie .
 Wypełnienie otworów w ścianie odpowiednią zaprawą cementową.
 Osadzenie kotew w otworze w ścianie i ich regulacja .
 Osadzenie trzpieni w obrzeżach płyty.
 Wstawienie wyciętego fragmentu wyciętej izolacji.
 Montaż kolejnej płyty z boku .
 W celu zachowania odpowiednich grubości fug do montażu płyt należy stosować 

podkładki dystansowe.
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PRZYKłADOWA KOTWA DLA PłYTY 60x90x5 CM MOCOWANA  
DO śCiANY żELBETOWEj Z BETONU O WYTRZYMAłOśCi WięKsZEj 
Niż C12/15 PRZY WYsięgU 205 MM (OD LiCA śCiANY DO Osi PłYTY 
ELEWACYjNEj – 15 CM WEłNY MiNERALNEj, 3 CM sZCZELiNY 
WENTYLACYjNEj i 2,5 CM DO śRODKA PłYTY) WYsOKOśCi 
BUDYNKU 20.0 M

KOTWA sTABiLiZUjąCA BODY W sPOiNiE PiONOWEj

szczelina wentylacyjna

płyta elewacyjna

korpus kotwy

śruba z trzpieniem

łącznik (kotwa)

izolacja termiczna ściana (podłoże)

PRZYKłAD ROZWiąZANiA MONTAżU BEZPOśREDNiEgO – NA sUCHO PRZY WYKORZYsTANiU KOTWY Z KąTOWNiKA sTALOWEgO

szczelina wentylacyjna

szczelina wentylacyjnapłyta elewacyjna

płyta elewacyjna

kotwa

kotwa

łącznik (kotwa)

łącznik (kotwa)

trzpień

trzpień

izolacja termiczna

izolacja termiczna

ściana (podłoże)

ściana (podłoże)

Rozwiązania te można stosować dla całej elewacji 
lub tylko w miejscach, gdzie nie można zastosować 
montażu bezpośredniego na mokro:

 Elementy, w których nie można wykonać otworów 
o dużych średnicach (słupy żelbetowe, ściany 
nośne o grubości mniejszej niż 15 cm).

 gdy temperatura powietrza spada poniżej 5ºC.

SYSTEMY MONTAŻU BEZPOśREDNIEGO – NA SUCHO Z WYKORZYSTANIEM TRZPIENI

   OPis sYsTEMU 
W systemie montażu bezpośredniego idea montowania 
płyt jest taka sama jak w metodzie na mokro. 
Wstawiony w otwór na końcu kotwy trzpień umieszcza 
się w obrzeżach płyty. Trzpień instaluje się w otworze 

Podstawowa różnica między montażem „na mokro” a „na sucho” 
polega na tym, że w montażu „na mokro” kotwę mocujemy  
w ścianie (podłożu), umieszczając ją w otworze wypełnionym 
zaprawą cementową. W montażu na „na sucho” kotwę mocujemy  
do ściany za pomocą łączników mechanicznych.
W ścianie, wiertarką z odpowiednim wiertłem, wykonujemy otwór.
Po oczyszczeniu otworu osadzamy w nim łącznik. W szczególnych
przypadkach, np. przy dużych obciążeniach, małych odległościach 
od krawędzi ścian przy narożnikach można zastosować łączniki 
wklejane – chemiczne z wykorzystaniem żywic. Wtedy do otworu, 
w którym osadza się łącznik wprowadzamy dodatkowo żywicę.

jednej płyty wypełnionej zaprawą, a w drugiej tuleją  
z tworzywa sztucznego, zapewniając w ten sposób 
swobodę odkształceń. Kotwy z trzpieniami mocuje się 
w spoinach pionowych lub poziomych.

WiDOK Z gÓRY WiDOK Z BOKU



19

PRESSTONE
THI

PłyTy

LUMINO

19

W CELU WYELiMiNOWANiA ODCHYłEK POWsTAłYCH 
PODCZAs BUDOWY śCiANY, sTOsUjE się sYsTEMOWE 
ELEMENTY KOTWiąCE. OPRÓCZ MOżLiWOśCi REgULACji 
WYsięgU CZęsTO POsiADAją fUNKCję REgULACji  
W PiONiE i W POZiOMiE. REgULACjA jEsT MOżLiWA 
NAWET PO ZAMOCOWANiU ELEMENTU PłYTOWEgO.

   OPis MONTAżU
 Wytyczenie osi siatki płyt elewacyjnych.
 Usunięcie fragmentu izolacji termicznej w obszarze planowanego otworu pod kotwę (zwykle krążek o średnicy ok. 15 cm).
 Wywiercenie otworów w podłożu (ścianie) na łączniki – kotwy. Otwory należy oczyścić z pyłu.

OsADZENiE łąCZNiKÓW W PRZYgOTOWANYCH OTWORACH 
ORAZ MONTAż KOTEW (NP. BODY)

NAsUNięCiE PłYTY ELEWACYjNEj NA PiERWsZą KOTWę NOśNą. 
WsUNięCiE TRZPiENiA KOTWY DO OTWORU W OBRZEżU PłYTY
WYPEłNiONEgO ZAPRAWą. REKTYfiKACjA PłYTY i DOKRęCENiE 
łąCZNiKA (KOTWY)

UZUPEłNiENiE UsUNięTEgO fRAgMENTU

ściany, zarówno żelbetowe i murowane, jakie wykonujemy na budowie zawsze posiadają pewne 
niedokładności – odchyłki. Tolerancje wykonawcze dla elementów konstrukcyjnych – żelbetowych 
to ± 10 mm, natomiast dla montażu płyt elewacyjnych to ± 1 mm. Dodatkowo w elementach 
żelbetowych nie zawsze można osadzić łącznik w dokładnie wyznaczonym miejscu ze względu  
na możliwość kolizji łącznika ze zbrojeniem. Dlatego elementy kotwiące do montażu płyt 
elewacyjnych muszą mieć możliwość regulacji.
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   OPis sYsTEMU 
innym rozwiązaniem pozwalającym całkowicie ukryć 
łączniki mocujące płyty betonowe jest wykorzystanie 
specjalnych łączników – mechanicznych kotew 
rozprężnych (tylnonacinających) mocowanych  
do wewnętrznej części płyty. Dzięki specjalnie
nawierconym otworom (z tzw. „podcięciem”) można 
je stosować nawet do bardzo cienkich elementów.

Dzięki gwintowanej końcówce kotwy, płytę można 
zamocować do elementów kotwiących (w systemie 
bezpośrednim) lub do elementów podkonstrukcji  
(w systemach pośrednich).

   PRZYKłADOWE ROZWiąZANiE 
montażu bezpośredniego płyt betonowych PREssTONE 60x60x5 z wykorzystaniem łączników rozporowych  
i stalowych kątowników wsporczych przedstawiono poniżej. 
grubość izolacji 15 cm, szczelina wentylacyjna 3 cm. Poprzez wykonanie otworów owalnych w kątownikach 
można uzyskać możliwość regulacji wysięgu i położenia poziomego. 
Kątowniki stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie lub wykonać ze stali nierdzewnej.

PRZYKłAD MONTAżU BEZPOśREDNiEgO ELEWACYjNYCH PłYT PREssTONE Z WYKORZYsTANiEM KOTEW
TYLNONACiNAjąYCH i sTALOWYCH KąTOWNiKÓW WsPORCZYCH Z MOżLiWOśCią REgULACji

PRZYKłAD MONTAżU PłYTY BETONOWEj PRZY UżYCiU
KOTWY ROZPRężNEj (TYLNONACiNAjąCEj)

SYSTEMY MONTAŻU BEZPOśREDNIEGO – NA SUCHO Z NIEWIDOCZNYMI łąCZNIKAMI

50

kotwa tylnonacinająca

kotwa tylnonacinająca

kątownik stabilizujący

płyta elewacyjna

szczelina wentylacyjna

izolacja termiczna

kątownik nośny

kątownik

kotwa tylnonacinająca

kotwa 
tylnonacinająca

płyta elewacyjna

gwintowana końcówka

łącznik (kotwa)

przekładka 
izolacyjna

ściana (podłoże)

element 
montażowy

WiDOK Z BOKU

kotwa 
tylnonacinająca

kątownik

kątownik

łącznik (kotwa)

przekładka 
izolacyjna

ściana (podłoże)

WiDOK Z gÓRY
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WiDOK Z gÓRY

SYSTEMY MONTAŻU POśREDNIEGO

   OPis sYsTEMU 
system montażu pośredniego dla betonowych płyt 
elewacyjnych PREssTONE zwykle stosuje się:

 W przypadku konstrukcji szkieletowej budynku 
(np. gdy konstrukcję nośną budynku stanowią 
tylko słupy, belki i stropy).

 W przypadku słabego podłoża nośnego 
 (np. takiego, które nie spełnia kryteriów – ściany  

z betonu komórkowego, budynki remontowane 
albo poddawane renowacji).

Zasada mocowania płyt jest taka sama jak  
w systemach bezpośrednich, czyli wykorzystuje 
się trzpienie, które umieszcza się w otworach 
na obrzeżach płyt lub dyble (kołki rozporowe) 
mocowane do wewnętrznej strony płyty. Różnica 
polega na montażu trzpieni i dybli do konstrukcji.

Trzpienie i dyble mocowane są do podkonstrukcji 
wsporczych (rusztów). Ruszty wykonuje się ze stali 
nierdzewnej, stali zabezpieczonej antykorozyjnie  
lub aluminium. Ruszty mocuje się punktowo  
do elementów nośnych konstrukcji budynków  
np. wieńców, belek, stropów lub słupów.

Producenci podkonstrukcji do montażu pośredniego 
oferują zazwyczaj gotowe ruszty systemowe.
Każdy ruszt składa się z dwóch podstawowych 
elementów:

 Punktowego elementu mocującego.

 Liniowych profili – w zależności od producenta 
– zwanych profilami nośnymi, szynami 
prowadnicami itp.

ELEMENTY sKłADOWE sYsTEMU MONTAżU POśREDNiEgO BETONOWYCH PłYT ELEWACYjNYCH 
Z WYKORZYsTANiEM RUsZTU W fORMiE Z PiONOWYM PROfiLEM NOśNYM 

W zależności od potrzeb ruszty ogranicza się 
do pojedynczych profili pionowych lub bardziej 
rozbudowanych systemów z profilami pionowymi  
i poziomymi.

WiDOK Z BOKU

kotwa

śruba mocująca

betonowa płyta elewacyjna

kotwa z trzpieniem

element mocujący 
stabilizujący

element mocujący nośny

profil nośny

belka żelbetonowa

ściana murowana
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SYSTEMY KLEJOWE

PRZYKłADOWY sPOsÓB MONTAżU PłYT ELEWACYjNYCH 
NA RUsZCiE Z KOTWAMi PRZYKRęCANYMi 

(1) sZYNA KOTWiąCA (ELEMENT sYsTEMOWY ZABETONOWANY
W WiEńCU – sTOsOWANY ZAMiAsT KOTEW)
(2) ELEMENT MOCUjąCY
(3) PODPORA sTABiLiZUjąCA RUsZT
(4) sZYNA RUsZTU (PROfiL NOśNY)
(5) PłYTA ELEWACYjNA
(6) TERMOiZOLACjA
(7) BELKA LUB WiENiEC żELBETOWY 
(8) śCiANA WYPEłNiAjąCA (NP. Z BETONU KOMÓRKOWEgO)

istnieje możliwość niewidocznego montażu płyt z wykorzystaniem klejenia. Płyty przykleja się do podkonstrukcji 
aluminiowej za pomocą specjalnych klejów poliuretanowych. Oprócz klejów do montażu płyt używa się 
dodatkowych preparatów mających na celu zwiększenie przyczepności.
Przed przystąpieniem do montażu płytę i podkonstrukcję należy oczyścić za pomocą preparatów 
odtłuszczających. Następnie na powierzchnię płyt i podkonstrukcji nakłada się specjalne preparaty gruntujące 
(tzw. „primery”), mają one na celu zwiększyć przyczepność kleju. Dodatkowo stosuje się taśmę klejącą 
(wstępnego montażu), której zadaniem jest podtrzymanie płyty do czasu związania kleju.

Największą wadą systemu klejenia jest możliwość wykonywania prac tylko w dogodnych warunkach 
temperaturowo – wilgotnościowych.
Ze względu na wymiary i ciężar płyt PREssTONE (grubość pow. 3 cm) podkonstrukcja aluminiowa może  
okazać się nieekonomiczna. Bezpośredni montaż do podłoża nie pozwala wykorzystać atutów  
płyt LUMiNO – transparentność.

PRZYKłAD KLEjENiA PłYT DO PODKONsTRUKCji ALUMiNiOWEj

podkonstrukcja 
aluminiowa

płyta betonowa

klej

taśma wstępnego 
montażu
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SYSTEM MONTAŻU POśREDNIEGO NA SUCHO/SYSTEM BLICK PłYTY THI
   OPis sYsTEMU:

 Rozwiązanie systemowe BLiCK umożliwia montaż płyt bez użycia 
zapraw. Kotwy tyłowkrętne osadzane są w specjalnie profilowanych, 
nieprzelotowych otworach wykonanych w płytach. system BLiCK 
stanowi integralną część produktu i znajduje się w ofercie POZBRUK.

 Kotwy BLiCK – osadzenie stalowych elementów kotwiących BLiCK 
w nieprzelotowych otworach w płycie THi wykonuje się za pomocą 
ręcznej zaciskarki dostosowanej do systemu.

 Po osadzeniu kotwy koronkowej BLiCK, można przykręcać uchwyty 
mocujące.
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   MONTAż
system mocujący opiera się na profilach nośnych 
oraz gotowych uchwytach systemowych, 
umożliwiających korektę położenia poszczególnych 
płyt. Mocowania startowe, pośrednie oraz górne – 
kończące przykręcane są od tyłu płyt do osadzonych 
kotew. Montaż do profili nośnych odbywa się  
za pomocą nitów samozrywalnych.

   POWiERZCHNiA sTRUKTURALNA
Niezwykle efektowne powierzchnie strukturalne 
dostępne są w programie kolorystycznym łUPEK.

   TRANsPORT i sKłADOWANiE
Płyty elewacyjne THi dostarczane są na paletach 
w pozycji pionowej. spakowany produkt może być 
przechowywany na zewnątrz. Płyty należy chronić 
przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
składowania i montażu. 

górny uchwyt mocujący

płyta THi

łącznik do muru

profil nośny

dolny uchwyt mocujący

   WYMiARY PłYT
Płyty THi produkowane są w wymiarze 60x90 cm.
Uniwersalny wymiar pozwala na tworzenie różnych 
układów płyt na elewacji. 

60 cm

90
 c

m

PłYTY

60x90

grubość płyt
(cm)

ilość elementów 
w paczce

(szt.)

ilość paczek
na palecie

(szt.)

waga
płyty
(kg)

1,5

1,5

16 201

90

6090

60
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   TECHNOLOgiA NANO
Chroni elewację przed wpływem niekorzystnych 
warunków pogodowych. Minimalizuje zdolność 
absorbcji cieczy co zapobiega powstawaniu 
zabrudzeń i plam oraz ogranicza konieczne zabiegi 
pielęgnacyjne. 
Paroprzepuszczalna membrana z nanokompozytu, 
utwardzana falami elektromagnetycznymi 
zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, 
zabrudzeniami i uwydatnia kolorystykę płyt 
elewacyjnych.

   KOLORYsTYKA
gama kolorystyczna oparta jest na naturalnych barwach kruszyw, użytych do produkcji płyt.  
Kolorystyka i możliwości obróbki powierzchni odpowiadają kolekcji standardowych płyt PREssTONE.

   WYKOńCZENiE POWiERZCHNi
Metody obróbki powierzchni poprzez szlifowanie, 
piaskowanie i szczotkowanie pozwalają  
na dopasowanie produktu do potrzeb realizacji. 

POWiERZCHNiA
sZLifOWANA

POWiERZCHNiA
PiAsKOWANA

POWiERZCHNiA
sZCZOTKOWANA

DOLOMiT KRÓLEWsKi 
MLECZNY

DOLOMiT MLECZNY

gRANiT TARAsOWY gRANiT PAłACOWY gRANiT ZAMKOWY gRANiT MiEjsKi gRANiT ANTRACYTOWY

DOLOMiT KRÓLEWsKi
KREMOWY

DOLOMiT KREMOWY PiAsKOWiEC NATURALNY

MARMUR słONECZNY MARMUR KREMOWYłUPEK śNiEżNY łUPEK MLECZNY łUPEK CZEKOLADOWY łUPEK CZARNY

BAZALT NATURALNY BAZALT sZMARAgDOWY BAZALT RUBiNOWY
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PłYTY LUMINO    śCiANKi WEWNęTRZNE DZiAłOWE
Przy typowych wysokościach kondygnacji (do 3–4 m) z płyt o grubości od 6 cm można wykonywać ścianki 
działowe. W przypadku stawiania ścianki na stropie, ze względu na znaczne obciążenie należy wcześniej 
skonsultować z konstruktorem możliwość ustawienia ścianki na stropie.
ścianki takie wykonuje się jak zwykłe ścianki murowe na zwykłej zaprawie lub na cienkich zaprawach klejowych. 
Należy pamiętać o zachowaniu dystansu między ścianką działową a spodem stropu oraz powiązaniu ścianki  
ze ścianą nośną.Przy odpowiedniej grubości płyt (ok. 5 cm) do montażu 

płyt LUMiNO można wykorzystać systemy montażu 
bezpośredniego i pośredniego opisane na str.  14–21 
dla płyt PREssTONE. 
Płyty elewacyjne LUMiNO MAMUT (strukturalne)  
i ELEfANT (gładkie) można stosować na zewnątrz  
jak i wewnątrz budynku. Dzięki grze świateł monolityczna 
elewacja zachwyca zarówno za dnia jak i w nocy.

PłYTY LUMiNO – NOC

PłYTY LUMiNO – DZiEń

podlewka betonowa (2-3 cm)

podlewka betonowa (2-3 cm)
ściana murowana 
co drugą spoinę

kotwa stalowa  
do przewiązania ścian 
co drugą spoinę

płyty LUMiNO

płyty LUMiNO

elastyczne wypełnienie pustki
(np. wełna mineralna)

elastyczne wypełnienie pustki
(np. wełna mineralna)

PRZYKłAD śCiANKi DZiAłOWEj Z PłYT LUMiNO NA ZAPRAWiE 
KLEjOWEj DO CiENKiCH sPOiN

ELEfANT LUMiNO 
PłYTA ELEWACYjNA
głADKA

MAMUT LUMiNO
PłYTA ELEWACYjNA
sTRUKTURALNA

nazwa handlowa produktu

wymiary 
elementu

(cm)

ilość 
w warstwie

palety
(szt.)

listwy

listwy

listwy

listwy

szary

szary

grafitowy

grafitowy

ilość warstw
na palecie
(warstw)

wydajność 
z palety

(m2)

waga 
palety
(kg)

75x150x4

11

11

1

1 12,32 1650

165012,3275x150x4

dostępne 
kolory

zabezpiecz.
przed

uszkodzeniem
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sTR. 32



28

   COKOłY 
W przypadku mocowań bezpośrednich z kotwami 
w spoinach pionowych detal cokołowy nie różni się 
niczym od typowego podparcia. 
Nieco inne rozwiązanie należy zastosować do kotew 
w spoinach poziomych. 

DETAL COKOłU Z KOTWą W sPOiNiE POZiOMEj Z ZAsTOsOWANiEM 
TRZPiENiA POłÓWKOWEgO W sYsTEMiE „NA sUCHO” Z KOTWAMi 
BODY

PRZYKłAD KOTWY UHA
Z POłÓWKOWYM TRZPiENiEM

PRZYKłAD śRUBY DO KOTWY BODY 
Z POłÓWKOWYM TRZPiENiEM

ROZWIAZANIE MONTAŻU DETALI PRESSTONE I LUMINO

W zależności od możliwości montażu na budowie 
można zastosować następujące rozwiązania:

 Zastosowanie pierwszej kotwy nośnej w spoinie 
pionowej (dla systemu „na sucho” rozwiązanie 
jest analogiczne z zastosowaniem odpowiednich 
kotew).

 Zastosowanie kotew w spoinie dolnej  
z połówkowym trzpieniem (dla systemu  
„na sucho” rozwiązanie jest analogiczne  
z zastosowaniem odpowiednich kotew).

kotwa typu BODY ze śrubą 
z połówkowym trzpieniem
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DETAL COKOłU Z KOTWą W sPOiNiE POZiOMEj Z ZAsTOsOWANiEM TRZPiENiA POłÓWKOWEgO W sYsTEMiE „NA MOKRO”

kotwa nośna w spoinie poziomej

kotwa nośna w spoinie poziomej

kotwa nośna 
w spoinie poziomej

kotwa nośna 
w spoinie poziomej

kotwa nośna w spoinie poziomej 
z połówkowym trzpieniem

kotwa nośna w spoinie poziomej 
z połówkowym trzpieniem

kotwa nośna w spoinie pionowej

kotwa nośna 
w spoinie pionowej

poziom terenu

poziom terenu

DETAL COKOłU Z KOTWą W sPOiNiE PiONOWEj 
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   ZAMKNięCiA gÓRNE i ATTYKi 
W zależności od projektu architektonicznego górną część elewacji wentylowanej można zamknąć za pomocą:
OBRÓBEK BLACHARsKiCH – w zależności od rozwiązania i potrzeb można zastosować kotwy stabilizujące z trzonami połówkowymi (A), zastosować kotwę 
stabilizującą w spoinie pionowej (B), rysunek (C) przedstawia przypadek z kotwami w spoinach pionowych. W systemie „na sucho” i pośrednim z trzpieniami 
zasady są takie same, stosuje się tylko odpowiednie kotwy.

DETALE ROZWiąZAń gÓRNEgO ZAMKNięCiA ELEWACji WENTYLOWANEj  
Z WYKORZYsTANiEM KOTEW BODY. Z LEWEj KOTWY DT DLA DUżYCH 
WYsięgÓW, Z PRAWEj KOTWY HRM DLA MAłYCH WYsięgÓW

sPOsÓB ROZWiąZANiA ATTYKi Z WYKORZYsTANiEM OBRÓBEK BLACHARsKiCH

obróbka blacharska

obróbka blacharska obróbka blacharska

kotwa stabilizująca
z trzpieniem połówkowym

kotwa stabilizująca
w spoinie pionowej

kotwa stabilizująca
w spoinie pionowej

kotwa nośna
w spoinie poziomej kotwa nośna 

w spoinie poziomej

kotwa nośna 
w spoinie pionowej

 

DH-2 DH-2

DT-1 HRM-1

A B C



31

PRESSTONE
LUMINO

dETaLE

31

   WYKONANiE ATTYKi Z PłYT BETONOWYCH 
W zależności od detali architektonicznych  
i dostępności konstrukcji nośnej, attyki z płyt 
betonowych można mocować w każdym systemie 
bezpośrednim i pośrednim. Poniżej przedstawiono 
kilka rozwiązań attyk z płyt betonowych  
z zastosowań systemu bezpośredniego „na mokro”, 
„na sucho” oraz z dodatkowymi elementami 
kotwiącymi. Rozwiązanie to nie jest jednak zalecane 
ze względu na problemy z zapewnieniem szczelności 
na połączeniach płyt zamykających.
Należy pamiętać, że płyty pokrywy attyki powinny 
mieć wzdłuż obu krawędzi podłużne nacięcie  
tzw. kapinos, aby zapobiec zaciekaniu wody pod 
pokrywę. jeżeli krawędzie pokrywy attyki zlicowane 
są z powierzchnią płyt pionowych, górne krawędzie 
tych płyt należy ściąć ze spadkiem na zewnątrz,  
aby opadająca z kapinosa woda spływała poza elewację.

PRZYKłAD ATTYKi Z PłYT BETONOWYCH MOCOWANYCH ZA POMOCą 
KOTEW DO MONTAżU BEZPOśREDNiEgO „NA sUCHO”  
Z ZAsTOsOWANiEM KOTEW REgULOWANYCH

PRZYKłAD ATTYKi Z PłYT BETONOWYCH MOCOWANYCH ZA POMOCą DODATKOWYCH ELEMENTÓW KOTWiąCYCH

obróbka blacharska

  
kotwa nośna

dodatkowy element kotwiący
dodatkowy element kotwiący

kotwa nośna

Body DT

PRZYKłAD ATTYKi Z PłYT BETONOWYCH MOCOWANYCH
ZA POMOCą KOTEW DO MONTAżU BEZPOśREDNiEgO „NA MOKRO”

kotwa nośna

kotwa 
stabilizująca kotwa 

stabilizująca

ścięcie ze spadkiem

kapinos
kotwa stabilizująca 

Body DH

kotwa stabilizująca Body DH

kotwa stabilizująca Body DH

kotwa nośna
Body
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PRZYKłAD PODWiEsZENiA PłYTY DO sTROPU Z WYKORZYsTANiEM 
KOTWY sUfiTOWEj

   PODWiEsZENiA DO sUfiTÓW
Płyty betonowe można podwieszać do sufitu. służą do tego specjalne kotwy sufitowe.
W przypadku podwieszania płyt bardzo ważne jest sprawdzenie nośności płyt 
(szczególnie na wyrwanie łącznika).

   NAROżNiKi PiONOWE ZEWNęTRZNE (WYPUKłE)
jednym z trudniejszych elementów wykonania okładzin 
z betonowych płyt elewacyjnych są narożniki. Wymaga 
to szczególnej staranności i kontroli. jeśli stosuje się 
kotwy do montażu bezpośredniego to montuje się je 
w spoinach poziomych. Płyty w narożach mocuje się 
niezależnie (każda z płyt zawieszona jest na osobnych 
kotwach) lub poprzez podwieszenie za pomocą 
łączników do sąsiedniej płyty (płyty nośnej).

styki płyt w typowych narożnikach można rozwiązać:
  „Na zakład” z widocznym czołami płyt (należy 

pamiętać o wykończeniu bocznej krawędzi płyty).
 Ze ścięciem pod kątem 45º.

Dodatkowym elementem, na który należy 
zwrócić uwagę przy detalowaniu narożnika jest 
rozmieszczenie kotew, szczególnie w przypadku 
kotwień niezależnych. Zaleca się, aby odległość  
od krawędzi płyty do punktu podparcia nie 
przekraczała L/5 (gdzie L to długość płyty).
spełnienie tego warunku w narożnikach 
zewnętrznych może być trudne. Z samych względów 
konstrukcyjnych elewacji (izolacja termiczna, pustka 
powietrzna i minimalna odległość kotwy od krawędzi 
ściany) przewieszenie płyty może wynosić od 15  
do nawet 30 cm. Dodatkowo pojawia się problem 
kolizji kotew w ścianie. W celu ich uniknięcia można 
osadzić kotwy pod kątem w stosunku do lica ściany 
(należy pamiętać, że zwiększa się wówczas jej 
wysięg, obciążenie wiatrem wywołuje jej zginanie  
w drugim kierunku, a co za tym idzie potrzebna jest 
jej większa nośność). innym rozwiązaniem może być 
zastosowanie kotew z dodatkowymi płaskownikami 
na końcach z jednym lub dwoma trzpieniami.

kotwa sufitowa

strop

kotwa (łącznik)
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PRZYKłADY ROZMiEsZCZENiA KOTEW W NAROżNiKACH ZEWNęTRZNYCH

sTYK PłYT ZE śCięCiEM 
POD KąTEM 45º

wykończenie z betonu architektonicznego

Przy niewielkich wysięgach płyt w narożnikach zewnętrznych (np. wokół słupów), 
gdy nie ma możliwości montażu dodatkowej kotwy, płytę można przewiesić przy 
zastosowaniu łączników mechanicznych. Dzięki łącznikom ciężar płyty przewieszanej 
przekazywany jest na płytę nośną. Przy doborze kotew nośnych należy pamiętać 
o dodatkowym ciężarze od płyt przewieszanych i działających na nie obciążeniach 
spowodowanych wiatrem. Przed przystąpieniem do doboru łącznika narożnikowego 
należy sprawdzić nośność płyty przewieszanej i określić jej maksymalną długość 
(wysięg). Następnie po określeniu ciężarów własnych i obciążeń wywoływanych  
przez wiatr można przystąpić do doboru łącznika. Płyty można łączyć za pomocą  
trzpieni i klamer (dodatkowo połączenie płyt można kleić).

PRZYKłAD łąCZENiA NAROżNiKOWEgO PłYT ZA POMOCą TRZPiENi i KLAMER

trzpień klamra

sTYK PłYT „NA ZAKłAD” 
Z WiDOCZNYM CZOłEM PłYT

DETALE UłOżENiA PłYT W NAROżNiKACH
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innym rozwiązaniem na łączenie płyt w narożnikach są łączniki narożnikowe.

   DETALE OKiENNE i DRZWiOWE – NADPROżE
innym trudnym miejscem w wykonywaniu elewacji z płyt betonowych  
są wykończenia otworów okiennych i drzwiowych.
W zależności od konstrukcji i odległości od stolarki okiennej do powierzchni 
elewacji detal nadproża można rozwiązać na kilka sposobów:

 NiEZALEżNiE Z WYKORZYsTANiEM KOTEW sUfiTOWYCH
 Z WYKORZYsTANiEM NAROżNiKOWYCH łąCZNiKÓW MECHANiCZNYCH

DETAL NADPROżA Z WYKORZYsTANiEM KOTEW sUfiTOWYCH

DETAL NADPROżA Z WYKORZYsTANiEM łąCZNiKA NAROżNiKOWEgO

PRZYKłAD NAROżNiKA ZEWNęTRZNEgO  
Z WYKORZYsTANiEM łąCZNiKÓW NAROżNiKOWYCH

 

A A

A — A

łącznik narożnikowy

łącznik narożnikowy

kotwa nośna

strop

okno

łącznik narożnikowy

płyta przewieszana
płyta przewieszana

płyta nośna

łącznik narożnikowy

kotwa sufitowa
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   DETALE OKiENNE i DRZWiOWE – gLif
Mocowanie płyt w narożach okiennych – glifach – 
można rozwiązać jak zwykłe naroże (jeżeli wymiary 
płyty i konstrukcja pozwalają na jej podparcie,  
patrz PRZYKłADY ROZMiEsZCZENiA KOTEW  
W NAROżNiKACH ZEWNęTRZNYCH ) lub za pomocą 
łączników mechanicznych (np. narożnikowych).

   DETAL OKiENNY PARAPET
Parapety zwykle łączy się na łączniki mechaniczne do płyty elewacyjnej.
Należy pamiętać, że płyta parapetowa musi posiadać kapinos.

DETAL gLifU Z WYKORZYsTANiEM łąCZNiKA NAROżNiKOWEgO DETAL łąCZENiA PłYT PRZY PARAPECiE Z WYKORZYsTANiEM DYBLi i KLAMER

DETAL łąCZENiA PłYT PRZY PARAPECiE Z WYKORZYsTANiEM łąCZNiKÓW NAROżNiKOWYCH

łącznik narożnikowy

 

kotwa stabilizująca

klamra

dybel

kapinos

łącznik narożnikowy

kotwa stabilizująca
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PREfABRYKOWANE BLOCZKi BETONOWE gARDEO PRODUKOWANE są Z BETONU KLAsY C30/37. WYKONYWANE są Z BLOKÓW 
O WięKsZYCH gABARYTACH, A NAsTęPNiE łAMANE W CZTERECH PłAsZCZYZNACH, DZięKi CZEMU NA KRAWęDZiACH 
BOCZNYCH UZYsKUjE się EfEKT KAMiENiA łAMANEgO. WYMiARY BLOCZKÓW są ZUNifiKOWANE W TYPOsZEREgi.  
DO DYsPOZYCji jEsT Pięć RÓżNYCH TYPOsZEREgÓW Z ELEMENTAMi DO TWORZENiA MURÓW PROsTYCH i MOZAiKOWYCH.



LA
RG

O

ELEMENTY LARgO CHARAKTERYZUją się UNiKATOWYMi W NAsZYM KRAjU WYMiARAMi 54,5x10x4 CM.  
PODOBNiE jAK ELEMENTY gARDEO NADAją się DO WYKORZYsTANiA DO ZEWNęTRZNYCH śCiAN OsłONOWYCH 
i TRÓjWARsTWOWYCH śCiAN sZCZELiNOWYCH. ELEMENTY TE MOżNA WYKORZYsTAć ZARÓWNO DO śCiAN 
sZCZELiNOWYCH Z PUsTKą POWiETRZNą (WENTYLOWANą) jAK i BEZ PUsTKi.  



3838

   isTNiEjA 3 RODZAjE murów prostych:
 MiLANO (wysokość 7,5 cm) 
  gENUA (wysokość 15 cm)
  VERONA (wysokość 22,5 cm)

Typowe długości elementów to 22,5 cm, 30 cm i 45 cm. 
Wszystkie trzy zestawy do murów prostych występują  
w dwóch odmianach szerokości 15 cm i 22,5 cm.

MELANż LETNi MELANż KLAsYCZNY MELANż ZiMOWY

NAZWA

długość

długość

ilość
zestawów
na palecie

(szt.)

ilość
elementów
na palecie

(szt.)

ilość
elementów
na palecie

(szt.)

waga
1 palety

(kg)

szacunkowa
wydajność

z 1 zestawu
(m2)

szacunkowa
wydajność
z 1 palety

(m2)

waga
1 zestawu
(warstwa)

(kg)(cm) (cm) (cm)

wysokość

w
ys

ok
oś

ć

szerokość

szerokość

rysunek

MiLANO 15

22,5
30
45

K: 6
L: 6
M: 6

K: 4
L: 4
M: 4

f: 6
g: 6
H: 6

B: 6
C: 6
D: 6

B: 4
C: 4
D: 4

f: 4
g: 4
H: 4

K: 72
L: 72
M: 72

K: 48
L: 48
M: 48

f: 36
g: 36
H: 36

B: 24
C: 24
D: 24

B: 16
C: 16
D: 16

f: 24
g: 24
H: 24

22,5
30
45

22,5
30
45

22,5
30
45

22,5
30
45

22,5
30
45

7,5 147

147

315

472

472

315

216

144

108

72

48

72

1760

1760

1890

1860

1860

1890

0,6

0,4

1,0

1,5

1,0

0,7

7,0

4,6

6,5

6,2

4,1

4,3

12

12

6

4

4

6

7,5

15

15

22,5

22,5

15

22,5

22,5

22,5

15

15

MiLANO 22.5

gENUA 15

gENUA 22.5

VERONA 15

VERONA 22.5

3022.5 45

7.
5

15MLK

3022.5 45

7.
5

22.5MLK

3022.5 45

15

15
HGF

3022.5

15

22.5

45

HGF

3022.5 45

22
.5

15

DCB

3022.5 45

22
.5

22.5

DCB

GARDEO
   KOLORYsTYKA

ilość elementów
w zestawie
(warstwa)

(kg)

Dane orientacyjne z uwagi 
na nieregularny kształt i szrokość fugi.
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   mury mozaikowe MONTREAL i ACAPULCO 
TWORZONE są Z DZiEWięCiU ELEMENTÓW RÓżNiąCYCH 
się WYMiARAMi. Oba zestawy występują w dwóch 
odmianach szerokości 15 i 22,5 cm.

Do wykorzystania na elementy elewacyjne nadają się 
bloczki o szerokości 15 cm.

ELEMENTY rodzaj muru

melanż klasyczny
melanż letni

melanż zimowy

melanż klasyczny
melanż letni

melanż zimowy

Mozaika MONTREAL 22,5 złożona jest 
z dziewięciu elementów o trzech różnych 
wysokościach. Elementy każdej wysokości 
pakowane są na osobne palety.

Mozaika MONTREAL 15 złożona jest 
z dziewięciu elementów o trzech różnych 
wysokościach. Elementy każdej wysokości 
pakowane są na osobne palety.

(szt.) (szt.) (kg) (kg) (szt.) (kg) (m2) (m2)

ilość 
elementów
w warstwie

ilość 
elementów

w komplecie

waga
1 warstwy

waga
1 zestawu

waga
1 kompletu

szacunkowa
wydajność

z 1 zestawu

szacunkowa
wydajność

z 1 kompletu
(cm) (cm) (cm)

dostępne
kolory

szerokość
elementów

wysokość
elementów

długość
elementów

22,5
30
45

16
16
16

22,5
30
45

16
16
16

22,5
15
7,5

22,5
15
7,5

22,5
30
15

16
16
48

22,5
30
45

24
24
24

22,5
30
45

24
24
24

22,5
30
15

24
24
72

48 465 - - - - -

176 - 927 4 3708 2,2 8,8

264 - 927 4 3708 3,3 13,2

22,5

48 315 - - - - -

72 315 - - - - -

15

15

15

15

7,5

7,5

22.5

22,5

15

15

72 465 - - - - -

80 147 - - - - -22,5

22,5

22,5

120 147 - - - - -7.
5

15
22

.5

1522.5

22.5

22.5

30

30

30

45

45

15

15

D

H

C

G

L

B

F

K J
15

MONTREAL 
MOZAiKA 22,5

MONTREAL  22,5
ELEMENTY BCD

MONTREAL  22,5
ELEMENTY fgH

MONTREAL  22,5
ELEMENTY KLj

MONTREAL  15
MOZAiKA 15

MONTREAL  15
ELEMENTY BCD

MONTREAL  15
ELEMENTY fgH

MONTREAL  15
ELEMENTY KLj

- -

--

Zestaw bloczków MONTREAL dla:

 Wysokości 7,5 cm jest dostępny w długościach  
15 cm, 22,5 cm oraz 30 cm.

 Wysokości 15 cm i 22,5 cm dostępne  
są w długościach 22,5 cm, 30 cm i 45 cm.

Ze względu na swą wytrzymałość (C30/37)  
bloczki o szerokości 22,5 cm można spokojnie użyć  
do wykonania ścian nośnych np. wybranych ścian  
lub pomieszczeń.
Bloczki o szerokości 15 cm idealnie nadają się  
do wykonywania murów licowych w murowanych 
ścianach trójwarstwowych – szczelinowych.

Dane orientacyjne z uwagi 
na nieregularny kształt i szrokość fugi.

Zestaw elementów do budowy przęsła 
muru składa się z trzech pojedynczych 
warstw pochodzących z trzech palet.

Elementy tworzące mozaikę
nie są dostępne w sprzedaży 
poza kompletem.

ilość
zestawów

w komplecie

15

7.
5

15
22

.5

45

45

D

H

J
22.5

22.5

22.5

22.5

B

F

K
30

30

30

C

G

L

22.5

22.5

7.
5

15
22

.5

1522.5

22.5

22.5

30

30

30

45

45

15

15

D

H

C

G

L

B

F

K J
15

30

30

30

C

G

L7.
5

15
22

.5

22.5

22.5

22.5

B

F

K
15

J
22.5

15

15

A

E
22.5

22.5

7.
5

15
22

.5

22.5

22.5

22.5

B

F

K
30

30

30

C

G

L

A

E

15
15

J

15

15

15

15
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Bloczki ACAPULCO są dostępne również w trzech odmianach wysokościowych:
 7,5 cm  15 cm   22,5 cm

ELEMENTY rodzaj muru

melanż klasyczny
melanż letni

melanż zimowy

melanż klasyczny
melanż letni

melanż zimowy

Mozaika ACAPULCO 22,5 złożona jest 
z dziewięciu elementów o trzech różnych 
wysokościach. Elementy każdej wysokości 
pakowane są na osobne palety.

Mozaika ACAPULCO 15 złożona jest 
z dziewięciu elementów o trzech różnych 
wysokościach. Elementy każdej wysokości 
pakowane są na osobne palety.

(szt.) (szt.) (kg) (kg) (szt.) (kg) (m2) (m2)

ilość 
elementów
w warstwie

ilość 
elementów

w komplecie

waga
1 warstwy

waga
1 zestawu

ilość
zestawów

w komplecie

waga
1 kompletu

szacunkowa
wydajność

z 1 zestawu

szacunkowa
wydajność

z 1 kompletu
(cm) (cm) (cm)

dostępne
kolory

szerokość
elementów

wysokość
elementów

długość
elementów

A:15
B:22,5

C:30

A:48
B:16
C:16

E:15
f:22,5
g:30

E:48
f:16
g:16

22,5
15
7,5

22,5
15
7,5

j:15
K:22,5

L:30

j:48
K:16
L:16

A:15
B:22,5

C:30

A:72
B:24
C:24

E:15
f:22,5
g:30

E:72
f:24
g:24

j:15
K:22,5

L:30

j:72
K:24
L:24

80 465 - - - - -

240 - 927 4 3708 2,2 8,8

360 - 927 4 3708 3,3 13,2

22,5

80 315 - - - - -

120 315 - - - - -

15

15

15

15

7,5

7,5

22,5

22,5

15

15

120 465 - - - - -

80 147 - - - - -22,5

22,5

22,5

120 147 - - - - -

ACAPULCO 
MOZAiKA 22,5

ACAPULCO  22,5
ELEMENTY ABC

ACAPULCO  22,5
ELEMENTY Efg

ACAPULCO  22,5
ELEMENTY jKL

ACAPULCO  15
MOZAiKA 15

ACAPULCO  15
ELEMENTY ABC

ACAPULCO  15
ELEMENTY Efg

ACAPULCO  15
ELEMENTY jKL

- -

--

Dane orientacyjne z uwagi 
na nieregularny kształt i szrokość fugi.

Zestaw elementów do budowy przęsła 
muru składa się z trzech pojedynczych 
warstw pochodzących z trzech palet.

Elementy tworzące mozaikę
nie są dostępne w sprzedaży 
poza kompletem.
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   TERMOiZOLACjA WYKONANA Z WEłNY MiNERALNEj MUsi POsiADAć WiATROiZOLACję 
Zewnętrzna ściana osłonowa nie może być obciążana stropami, balkonami itp.
Poza tym nie wolno mocować do ścian osłonowych: konstrukcji daszków (np. nad wejściami),
podkonstrukcji pod szyldy, reklamy itd.  
Wszystkie te elementy muszą być mocowane bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.

   śCiANY sZCZELiNOWE występują w dwóch 
odmianach:

 BEZ PUsTKi WENTYLOWANEj – wówczas szczelina 
w pełni wypełniona jest termoizolacją, a ściana 
licowa musi być odporna na przenikanie wody

 Z PUsTKą POWiETRZNą (grubości 2-4 cm) 
usytuowaną między termoizolacją a zewnętrzną 
ścianą osłonową. Dzięki czemu posiada ona 
wszystkie zalety elewacji wentylowanej:

 spełnia wymogi fizyki budowli, zarówno cieplne 
jak i wilgotnościowe, dzięki zastosowaniu izolacji 
termicznej ogranicza straty ciepła budynku,  
a wentylowana szczelina powietrzna pozwala 
odprowadzić nadmiar pary wodnej dyfundującej 
z wnętrza budynku, zapewniając odpowiednią 
wilgotność izolacji termicznej i okładzin.

 Podwyższona izolacyjność akustyczna.
 Ochrona konstrukcji budynku przed 

niekorzystnymi wpływami czynników 
atmosferycznych (przemarzanie, korozja).

 Trwałość (dużo większa w porównaniu  
z np. tynkiem) i łatwość utrzymania.

 Produkty do czyszczenia i konserwacji firmy 
POZBRUK pozwalają przez lata zachować elewacji 
estetyczny i świeży wygląd.

PRZEKRÓj PRZEZ śCiANę sZCZELiNOWą TRÓjWARsTWOWą 
BEZ PUsTKi POWiETRZNEj

PRZEKRÓj PRZEZ śCiANę sZCZELiNOWą TRÓjWARsTWOWą 
Z PUsTKą POWiETRZNą

Trójwarstwowe ściany szczelinowe są to ściany 
składające się z następujących warstw:
1.  WEWNęTRZNA śCIANA NOśNA – konstrukcyjna 

(murowana, żelbetowa).
2. SZCZELINA (wypełniona materiałem 

termoizolacyjnym np. wełną mineralną).
3. ZEWNęTRZNA śCIANA LICOWA – osłonowa  

(np. z bloczków gARDEO, elementów LARgO).

ściana nośna konstrukcyjna ściana nośna konstrukcyjna

termoizolacja np. 12 cm

termoizolacja np. 12 cm

pustka powietrzna 3 cm

ściana licowa (osłonowa)
bloczki gardeo 15 cm

ściana licowa (osłonowa)
bloczki gardeo 15 cm

kotwa
kotwa z krążkami PCV 
(odcinający i dociskowy)
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grubość spoin poziomych i pionowych wykonywanych z użyciem zapraw zwykłych powinna być nie mniejsza 
niż 8 mm i nie większa niż 15 mm.

ZALECENIA WYKONAWCZE

WYsOKOść
ELEMENTU gARDEO

MiNiMALNA DłUgOść 
NACHODZENiA L

sZKiC

L

7,5 cm

15 cm

22,5 cm

4 cm

6 cm

9 cm

  ZAPRAWA

PRZYgOTOWANiE ZAPRAWY:
1.  Dokładnie wymieszać piasek, grys oraz barwnik 

(jeżeli jest przewidziany) z cementem  
w betoniarce.

2.  Dolać 30 litrów wody, ciągle mieszając.
3.  Dodać środek hydrofobowy kontynuując 

mieszanie.
4.  Dolewać resztę wody do uzyskania wilgotnej 

konsystencji zaprawy.

Zaprawa powinna mieć wilgotną konsystencję, 
pozwalającą na wypełnienie spoiny o szerokości 
0,8–1,5 cm. Nie powinna być to konsystencja ciekła, 
sprzyjająca wypływaniu zaprawy ze spoiny. Kolor 
spoiny można dobrać poprzez użycie odpowiednich 

proporcji białego lub szarego cementu. Możliwe jest 
też wybarwienie masy w wyniku dodania barwników 
do cementu. Zastosowanie białego cementu 
uwydatnia kolor barwnika.
spoiny między bloczkami należy szczelnie 
wypełniać zaprawą, uniemożliwi to przenikanie 
wody do wnętrza ściany szczelinowej. Prace należy 
wykonywać w temperaturach powyżej 5ºC.
ściany licowe można wykonać na zaprawie zwykłej 
(bez barwników), a dopiero po zakończeniu prac 
murarskich wykonać spoinowanie. Należy wówczas 
usunąć fragment zaprawy na długości 10-15 mm 
przez tzw. podcięcie od góry i od dołu w kształcie 
litery V. Następnie uzupełnia się spoinę zaprawą 
do spoinowania. spoinowanie można rozpocząć 
po związaniu i wyschnięciu zaprawy murarskiej – 
zwykle jest to czas ok. 8–10 dni.

żeby otrzymać optymalny efekt estetyczny
i zminimalizować powstawanie wykwitów 
wapiennych z fug, radzimy użyć zaprawy 
według tej receptury:

   WYMAgANiA KONsTRUKCYjNE DLA śCiAN OsłONOWYCH Z BLOCZKÓW gARDEO
Zgodnie z zaleceniami normowymi bloczki betonowe gARDEO należy wiązać w kolejnych warstwach tak,  
aby stanowiły jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia odpowiedniego wiązania elementy w kolejnych
warstwach powinny nachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż 40 mm lub 0,4 wysokości elementu.
Przy ścianach złożonych z murów mozaikowych gARDEO w przypadku dużych spoin pionowych zaleca się 
stosowanie poziomych prętów dozbrajających.
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  KONsOLE WsPORCZE
Do podparcia ścian osłonowych przy dylatacjach poziomych, przy braku fundamentu lub ścianki cokołowej, 
a także przy nadprożach o dużych rozpiętościach stosuje się tzw. systemowe konsole wsporcze 
(zwane również wspornikami do ścian warstwowych).

PRZYKłAD KONsOLi WsPORCZEj MOCOWANEj DO śCiANY 
ZA POMOCą sZYNY KOTWiąCEj

RENDER

podkładka 
regulacyjna

zabetonowana szyna kotwiąca 
ze stali nierdzewnej lub 
zamocowanie za pomocą dybla

płytka dociskowa

płytka wspierająca

wysięg L

wysokość montażowa X

środnik

podkładka mocująca

śruba z nakrętką
lub dybel

PRZYKłADY KONsOL ZE WsPORNiKAMi CiągłYMi

KONsOLE WYKONYWANE są ZE sTALi NiERDZEWNEj. 
KONsOLE MOgą BYć MOCOWANE TYLKO DO ELEMENTÓW 
żELBETOWYCH (ściany żelbetowe, wieńce) klasy  
nie niższej niż C20/25 o wysokości minimum 30 cm.  
Do mocowania konsol używa się kotew (mechanicznych 
lub wklejanych chemicznie) lub wykorzystuje się 
specjalne szyny zabetonowane wcześniej w elemencie 
żelbetowym i odpowiednie śruby.
Rozstawy konsol równe są długości elementu  
+ grubość spoiny pionowej. Typ i sposób mocowania 
konsol dobiera się indywidualnie do każdego projektu. 
Na dobór konsoli ma wpływ: wysięg (czyli odległość 
od ściany nośnej do osi ściany osłonowej), wielkości 
bloczków (długość i szerokość), a co za tym idzie 
rozstaw konsol i ciężar bloczków oraz wysokość
podpieranej ściany. jednym z wielu typów konsol, 
są konsole z ciągłymi wspornikami lub kątownikami, 
które układane są na konsolach. stosuje się je  
w miejscach, gdzie nie można zachować rozstawu 
konsol – np. w nadprożach, czy narożnikach 
budynków. Konsole systemowe zwykle mają 
możliwość regulacji w pionie, a przy zastosowaniu 
szyn zabetonowanych w elemencie, w poziomie.

odstęp pomiędzy 
wspornikami

długość kątownika 
wsporczego L

W
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PRZYKłADOWA KONsOLA WsPORCZA DO ZAsTOsOWANiA  
DLA ELEMENTÓW gARDEO O sZEROKOśCi 15 CM i DłUgOśCi DO 45 CM  
PRZY WYsOKOśCi śCiANY DO 4 METRÓW, PRZY WYsięgU DO 27 CM.  
gRUBOść iZOLACji TERMiCZNEj 12 CM, PUsTKA POWiETRZNA 3 CM.

PRZYKłAD KONsOLi

konsola

kotwa chemiczna

strzemię

WiDOK Z gÓRY

80

270

11
5

39
0

27
5

39
0,

5
27

0

10
0

40 40

WiDOK Z BOKU

PRZYKłAD ZAsTOsOWANiA KONsOLi  
ZE WsPORNiKAMi CiągłYMi W NADPROżU OKiENNYM

PRZYKłAD ZAsTOsOWANiA KONsOLi ZE WsPORNiKAMi 
CiągłYMi W NAROżNiKU BUDYNKU

dylatacja / fuga pozioma

dylatacja / fuga pionowa
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  KOTWY
ścianę osłonową (licową) wykonaną z bloczków 
gARDEO łączy się ze ścianą nośną za pomocą kotew. 
Kotwy mają za zadanie przekazanie obciążeń 
poziomych wywołanych parciem lub ssaniem 
wiatru ze ściany osłonowej na ścianę nośną.  
Kotwy wykonuję się zwykle z prętów stalowych  
o średnicy 4 mm. Kotwy muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie, dlatego najczęściej używa się kotew 
ze stali nierdzewnej, gdyż są najbezpieczniejsze.
Można również używać kotew cynkowanych.
Pręty z jednej strony kotwi się w ścianie nośnej,  
z drugiej w spoinie ściany osłonowej.
Minimalna głębokość kotwienia wynosi 40 mm, 
natomiast zalecana to ok. 60 mm.

TECHNOLOgiA MONTAżU KOTEW WBijANYCH  
i WKRęCANYCH:

 Naniesienie na ścianę linii poziomych i określenie 
lokalizacji kotew.

 Wywiercenie otworów pod kotwy.
 Włożenie w otwory kołków rozporowych 

nylonowych, odpowiednich do danego 
rodzaju ściany (inne kołki stosuje się do ścian 
betonowych, ceramicznych czy gazobetonowych).

 Wkręcenie lub wbicie w kołki kotew.

Elementy dystansowe i krążki dociskowe z PCV  
mają za zadanie dociskać izolację termiczną
do ściany nośnej oraz dodatkowo zabezpieczać 
warstwę termoizolacji przed przedostaniem
się wody z mokrej ścianki osłonowej poprzez pręty 
kotew. Woda spłynie po krążku i spadnie w dół.
W przypadku stosowania krążków dociskowych 
zaleca się stosowanie dwóch krążków:
jeden dociskający termoizolację, drugi odcinający, 
pełniący funkcję kapinosa umieszczony
w środku szczeliny lub bliżej ścianki licowanej.

PRZYKłAD ODgięCiA KOTWY DO WMUROWANiA

KOTWY MOżNA KOTWić W śCiANiE NOśNEj NA DWA 
sPOsOBY:
1. WMUROWANIE w spoiny poziome w trakcie 

wznoszenia ścian nośnych.
2. WBIJANIE LUB WKRęCENIE w ścianę nośną  

w trakcie wznoszenia ściany osłonowej.

W ZWiąZKU Z TYM ROZRÓżNiA się DWA RODZAjE 
KOTEW:

 KOTWY DO WMUROWANiA – w przypadku, gdy 
spoiny ściany nośnej i osłonowej nie są na tym 
samym poziomie dopuszcza się niewielkie 
odgięcie kotwy i dopasowanie do spoiny ściany 
osłonowej.

 KOTWY DO WBijANiA – stosowane do ścian 
żelbetowych, istniejących murowanych  
lub gdy różnica poziomów między spoinami 
ściany nośnej i osłonowej wymagałaby 
znacznego odginania kotwy.

a
a
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ROZMiEsZCZENiE KOTEW: A) TYPOWE, B) PRZY NAROżNiKU BUDYNKU, 
C) WOKÓł OTWORU OKiENNEgO
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ilość rozmieszczeń kotew powinniśmy określić w projekcie. Minimalna ilość to 4 szt./m2

ściany, ale ostateczna ich liczba zależy od obciążenia wiatrem. 
W praktyce – dla domków jednorodzinnych są to 4szt./m2.
Umieszczamy je w rozstawach po 50 cm w poziomie i ok. 40 – 46 cm pionowo, 
w zależności od wysokości bloczków. Kotwy w poszczególnych rzędach powinny być
rozmieszczone mijankowo. Przy narożnikach budynku wokół otworów okiennych
i drzwiowych instalujemy dodatkowe 3 kotwy na m.b. muru.
Według zaleceń niemieckich norm DiN, przy stosowaniu kotew prętowych, odległość między
warstwą nośną a osłonową – licową – nie powinna przekraczać 15 cm.
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sCHEMAT DYLATACji LiNiOWEj sCHEMAT DYLATACji ZąBKOWANEj

sCHEMAT DYLATACji POZiOMEj

 

taśma rozprężna

dylatacja pozioma
min. 20mm

konsola wsporcza

DYLATACjE PiONOWE MOżNA WYKONAć NA DWA sPOsOBY:
 prostą (liniową)
 ząbkowaną

  DYLATACjE
ściana osłonowa z bloczków gARDEO latem może 
rozgrzewać się powyżej 50ºC, zimą wychłodzić poniżej 
-20ºC. Pod wpływem zmian temperatury bloczki 
zmieniają swoją długość, zmianie długości towarzyszy 
pojawienie się naprężeń termicznych, czego skutkiem 
może być powstanie zarysowań na elewacji.

Dylatacje poziome najprościej realizuje się przy 
wykorzystaniu konsol (wsporników wsporczych).
Ostatniej spoiny pod konsolą nie wypełnia się 
zaprawą tylko zabezpiecza taśmą rozprężną.

Aby szczelina powietrzna spełniała swoje funkcje 
(wentylacyjne) należy przewidzieć otwory
nawiewu i wywiewu powietrza. łączny przekrój 
otworów nawiewnych i wywiewnych powinien 
wynosić 1/1500 powierzchni ściany. 

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 
materiałem trwale plastycznym. 
Zwykle wypełnia się je taśmami rozprężnymi.
Dylatacje pionowe zaleca się lokalizować w pobliżu
naroży ścian – ze względu na koncentracje
naprężeń termicznych w tych miejscach. Zalecenie
to jest bardzo przydatne w przypadku domków
jednorodzinnych, gdyż dylatacje można ukryć
np. za rurą spustową do odwodnienia dachu.
Przy rozmieszczaniu dylatacji pionowych w pierwszej
kolejności należy umieścić je w wyznaczonych
dla nich miejscach konstrukcji nośnej budynków.
Dylatacje dla konstrukcji nośnej rozmieszcza
się rzadziej (co 20 a nawet co 90 metrów) niż
dylatacje ścian osłonowych. Kolejne dylatacje
ścian osłonowych instaluje się między dylatacjami
konstrukcji nośnej.

Aby zapobiec zarysowaniom wprowadza się tzw. dylatacje – czyli 
przerwy w ciągłości elewacji, które kompensują zmiany długości 
bloczków betonowych. Zgodnie z zaleceniami normowymi 
odległości między dylatacjami pionowymi powinny być mniejsze 
niż 8 metrów. Przerwę dylatacyjną należy prowadzić przez całą 
wysokość ściany. Poziome przerwy dylatacyjne należy wprowadzać 
co dwie kondygnacje lecz nie więcej niż co 9 metrów. Minimalna 
szerokość szczelin dylatacyjnych to 20 mm. 
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>150 mm

>300 mm

PRZYKłADOWY sCHEMAT ROZMiEsZCZENiA OTWORÓW 
WENTYLACYjNYCH W ELEWACji WENTYLOWANEj 
DOMKU jEDNORODZiNNEgO

DETAL WYKORZYsTANiA OTWORÓW WENTYLACYjNYCH 
DO ODPROWADZENiA WODY

Otwory wentylacyjne zwykle wykonuje się poprzez 
pozostawienie pustych spoin pionowych w jednej 
warstwie bloczków. Otwory wentylacyjne powinny 
znajdować się nie niżej niż 30 cm nad poziomem 
gruntu. Otwory należy zabezpieczyć siatkami, 
kratkami lub puszkami wentylacyjnymi.

  OTWORY ODWADNiAjąCE
jeżeli otwory wentylacyjne umieści się u spodu 
ściany osłonowej w miejscu jej podparcia, 
to można je wykorzystać do wymaganego normowo 
odprowadzenia wody, która przedostała się przez 
ścianę osłonową. W tym celu należy wykonać 
dodatkowy fartuch z papy bitumicznej  
lub innego materiału wodochronnego na podkładzie 
z zaprawy cementowej, po którym woda przez 
otwory wentylacyjne wypłynie na zewnątrz 
ściany szczelinowej. fartuch należy wyprowadzić 
przynajmniej na wysokość 15 cm powyżej oparcia 
ściany osłonowej.
Otwory odwadniające należy wykonać nad każdą 
podporą pośrednią (miejsca oparć na konsolach 
wsporczych) i nadprożami.

szczelina wentylacyjna musi być nieprzerwana 
między otworem nawiewnym a wywiewnym, dlatego 
należy je umieścić po obwodzie elewacji w dolnej  
jej części (nad cokołem) i górnej (np. pod dachem  
lub zakończeniem elewacji). Trzeba pamiętać,  
że wszelkie otwory (np. okienne) stanowią przegrodę 
dla szczeliny, dlatego pod i nad otworami okiennym 
i drzwiowymi należy również wykonać otwory 
wentylacyjne.

PRZYKłAD PUsZKi WENTYLACYjNEj W sPOiNiE PiONOWEj

otwory wentylacyjne

fartuch z papy bitumicznej 
lub innego materiału 
wodochronnego

podkład z zaprawy 
cementowej

otwór w spoinie pionowej 
zabezpieczony kratką
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CEGłA ELEWACYJNA 
LARGO

sposób montażu cegły elewacyjnej LARgO 
jest identyczny jak dla bloczków gARDEO 
(str. 41-48). 

  DYLATACjE
ściana osłonowa z elementów LARgO latem może 
nagrzewać się do temperatury powyżej 50ºC,
zimą wychłodzić poniżej -20ºC. Pod wpływem zmian 
temperatury elementy zmieniają swoją długość,
zmianie długości towarzyszy pojawienie się naprężeń 
termicznych, czego skutkiem może być powstanie 
zarysowań na elewacji. Aby zapobiec zarysowaniom 
wprowadza się tzw. dylatacje – czyli przerwy  
w ciągłości elewacji, które kompensują zmiany 
długości elementów.

4

10

54,5

LARgO CEgłA ELEWACYjNA

nazwa handlowa produktu

wymiary 
elementu

(cm)

ilość 
w warstwie

palety
(szt.)

listwy

ilość warstw
na palecie
(warstw)

wydajność 
z palety

(m2)

waga 
palety
(kg)

waga 
elementu

(kg)

ilość 
na palecie

(szt.)

54,5x10x4 40 5 4,40 886 4,43 200

zabezpiecz.
przed

uszkodzeniem
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  WENTYLACjA sZCZELiNY POWiETRZNEj
Aby szczelina powietrzna spełniała swoje funkcje 
(wentylacyjne) należy przewidzieć wykonanie 
otworów nawiewu i wywiewu powietrza. łączny 
przekrój otworów nawiewnych i wywiewnych 
powinien wynosić 1/1500 powierzchni ściany. 
Otwory wentylacyjne zwykle wykonuje się poprzez
pozostawienie pustych spoin pionowych w jednej 
warstwie bloczków.

sZCZEgÓł OTWORU WENTYLACYjNEgO W śCiANiE Z ELEMENTÓW LARgO

otwór wentylacyjny 
przez trzy rzędy cegieł

Otwory wentylacyjne powinny znajdować się  
nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu.
Należy je zabezpieczyć siatkami, kratkami  
lub puszkami wentylacyjnymi.
Ze względu na małą wysokość elementów LARgO 
otwory w pojedynczych spoinach pionowych
mogą okazać się niewystarczające, dlatego zaleca 
się wykonanie zwykłych otworów o wymaganej 
powierzchni.



51

largo
garDEo
largo

DE
TA

LE
 G

AR
DE

O
LA

RG
O

sTR. 53, 56

sTR. 56

sTR. 52, 56



52

  DETAL COKOłU

DETAL COKOłOWY Z WYEKsPONOWANYM COKOłEMDETAL COKOłOWY BEZ WYEKsPONOWANEgO COKOłU

DETALE GARDEO

150

m
in

. 3
00

 

30 120 250

kotwa

ściana osłonowa
z bloczków gARDEO

otwór wentylacyjny
pusta spoina pionowa
zabezpieczona 
puszką went.

fartuch

poziom 
terenu

izolacja przeciwwilgociowa

m
in

. 3
00

 

150 30 120 250

kotwa

ściana osłonowa
z bloczków gARDEO

cokół

tynk cokołowy

otwór wentylacyjny
pusta spoina pionowa
zabezpieczona 
puszką went.

fartuch

poziom terenu

izolacja przeciwwilgociowa
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  DETAL NADPROżA
Nadproża w ścianach osłonowych z elementów gARDEO można wykonać na kilka sposobów  
w zależności od rozpiętości otworu, wielkości bloczków i sposobu ich ułożenia.

NADPROżA ZBROjONE KRATOWNiCZKAMi sTALOWYMi
Przy typowych rozpiętościach do ok. 2–3 m nadproża można wykonywać w formie beleczek
murowanych ze zbrojonych bloczków gARDEO. Bloczki te mają prefabrykowane kratowniczki 
stalowe, które są układane w spoinach poziomych i strzemiona układane w spoinach pionowych.  
jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, gdyż całość zbrojenia ukryta jest w spoinach. 

Nadproży tego typu nie należy wykonywać dla bloczków gARDEO o długości 45 cm.
Potrzebny przekrój zbrojenia określa się na podstawie obliczeń dla każdego nadproża.
W nadprożu wyróżnia się dwie strefy ściskaną (górna) i rozciąganą (dolna). Wysokości tych 
stref uzależnione są od rozpiętości nadproża. Zbrojenie umieszcza się przede wszystkim  
w strefie rozciąganej, ale dodatkowo należy dozbroić strefę ściskaną. strzemiona należy 
układać w odstępach nie większych niż 25 cm, zawsze muszą być wstawione w pierwszej 
i ostatniej spoinie pionowej. Kratowniczki prefabrykowane należy oprzeć minimum 25 cm  
na murze filarka.
W nadprożach, w których bloczki gARDEO układane są na sztorc, zaleca się wykonanie dwóch 
otworów i przepuszczenie dwóch dodatkowych prętów podłużnych.

PRZYKłAD NADPROżA ZBROjONEgO Z WYKORZYsTANiEM 
BLOCZKÓW gARDEO (22,5x15x7,5) UKłADANYCH NA sZTORC

150 30 120 250

DETAL COKOłU NA KONsOLi WsPORCZEj

poziom terenu

ściana żelbetonowa

kotwa

ściana osłonowa
z bloczków gARDEO

kratka zabezpieczająca

otwór wentylacyjny
pusta spoina pionowa
zabezpieczona 
puszką went.

systemowa 
konsola wsporcza
ze stali nierdzewnej

izolacja przeciwwilgociowa

15 cm

22
,5

 c
m

kratowniczka stalowa
w spoinie poziomej

dodatkowe pręty podłużne
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PRZYKłAD NADPROżA ZBROjONEgO Z WYKORZYsTANiEM BLOCZKÓW gARDEO (22,5x15x7,5) 
UKłADANYCH NA PłAsK. KąTOWNiKi sTALOWE ZE sTRZEMiONAMi

PRZYKłAD NADPROżA ZBROjONEgO Z WYKORZYsTANiEM BLOCZKÓW gARDEO (22,5x15x7,5) 
UKłADANYCH NA sZTORC 

min. 25 cm min. 25 cm

min. 25 cm min. 25 cmn x max. 25 cm

min. 25 cm min. 25 cm

min. 25 cm min. 25 cmn x max. 25 cm

kratowniczka stalowa w spoinie poziomej kratowniczka stalowa w spoinie poziomej

kratowniczka stalowa
w spoinie poziomej

kratowniczka stalowa
w spoinie poziomej

A
strzemiona

sTREfA śCisKANA sTREfA śCisKANA

sTREfA ROZCiągANA sTREfA ROZCiągANA

strzemiona

PRZYKłAD WYKORZYsTANiA KąTOWNiKA ZE sTRZEMiONAMi DO WYKONANiA NADPROżA Z BLOCZKÓW gARDEO

bloczki gARDEO

strzemiona

kątownik stalowy

szalunek
(na czas wykonywania nadproża)

W przypadku, gdy nadproże jest zbyt niskie, aby stworzyć belkę nadprożową 
zbrojoną kratowniczkami stalowymi, można zastosować stalowe kątowniki  
ze strzemionami.
Maksymalna rozpiętość otworu to ok. 2 metry. Kątowniki wymagają 90 mm 
oparcia. strzemiona układa się w rozstawach nie większych niż 25 cm,  
zawsze muszą znajdować się w pierwszej i ostatniej spoinie pionowej.
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PRZYKłAD ZAsTOsOWANiA KONsOL Z CiągłYMi WsPORNiKAMi  
DO OPARCiA NADPROżA Z WiDOCZNą KONsTRUKCją WsPORCZą

DETAL OPARCiA NADPROżA NA CiągłYM WsPORNiKU

PRZYKłAD PODPARCiA NiEWiDOCZNEgO W NADPROżU
Z ELEMENTAMi PODWiEsZONYMi NA sZTORC

  KONsOLE WsPORCZE Z CiągłYMi WsPORNiKAMi
Nadproża z wykorzystaniem konsol z ciągłymi 
wspornikami można wykonać na dwa sposoby:
z widocznym lub niewidocznym wspornikiem. 
Konsole można mocować tylko do elementów
żelbetowych z betonu klasy minimum C20/25  
o wysokości minimum 30 cm.

UWAgA: W PRZYPADKU LARgO NADRPOżA  
MUsZą BYć UKłADANE NA „sZTORC” 

jeśli konstrukcja wsporcza może być widoczna  
i wymagane jest zamknięcie szczeliny wentylacyjnej
można zastosować konsole ze wspornikami ciągłymi. 
Wówczas bloczki betonowe układa się bezpośrednio
na wsporniku bez dodatkowego zbrojenia i strzemion.

jeśli konstrukcja wsporcza nie może być widoczna, 
wówczas nadproże podwiesza się do wspornika  
za pomocą strzemion ukrytych w spoinach pionowych.

PRZYKłAD KONsOLi Z CiągłYM WsPORNiKiEM i sTRZEMiONAMi
DO sPOiN PiONOWYCH

150 120 25030
ściana żelbetowa

systemowa 
konsola wsporcza
ze stali nierdzewnej

otwór wentylacyjny, 
pusta spoina 
zabezpieczona 
puszką 
wentylacyjną

kotwa

kotwa

ściana osłonowa
z bloczków gARDEO

konsola 
ze wspornikiem
ciągłym

strzemiona

bloczki gARDEO
deskowanie 
na czas murowania

element żelbetowy
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PARAPET Z BLOCZKÓW gARDEO

PARAPET Z PłYT PREssTONE

  DETAL PARAPETOWY
Na parapety można wykorzystać gotowe elementy 
PREssTONE lub wykonać je z elementów gARDEO 
ułożonych pionowo ze spadkiem min. 2%.

DETALE LARGO

  DETAL COKOłU
Detale cokołu wykonuje się wg takich samych zasad 
jak dla bloczków gARDEO.

  DETAL NADPROżA
Nadproża w ścianach osłonowych z elementów 
LARgO można wykonać na kilka sposobów  
w zależności od rozpiętości otworu, wielkości 
bloczków i sposobu ich ułożenia.

NADPROżA ZBROjONE KRATOWNiCZKAMi sTALOWYMi
Ze względu na małą wysokość elementów LARgO 
nie można wykonywać nadproży z elementów 
układanych na płasko. Najlepszym rozwiązaniem  
jest docięcie elementów i układanie ich na sztorc.

  KąTOWNiKi sTALOWE ZE sTRZEMiONAMi
W tym rozwiązaniu również elementy LARgO  
można użyć tylko przy układaniu na sztorc.

  KONsOLE WsPORCZE Z CiągłYMi WsPORNiKAMi
W przypadku układania elementów LARgO  
na widocznych, ciągłych wspornikach nie ma 
żadnych przeciwskazań do sposobu układania.  
W przypadku podwieszania elementy LARgO  
można układać tylko na sztorc.

  DETAL PARAPETOWY
Na parapety można wykorzystać gotowe elementy 
PREssTONE lub wykonać je z elementów LARgO 
układanych na sztorc przy ułożeniu ze spadkiem  
min. 2%.

PRZYKłAD NADPROżA ZBROjONEgO Z WYKORZYsTANiEM 
ELEMENTÓW LARgO UKłADANYCH NA sZTORC

parapet PREssTONE

parapet z bloczków
gARDEO ułożonych 
na sztorc

otwór wentylacyjny
pusta spoina pionowa
zabezpieczona puszką 
went.

izolacja 
przeciwwilgociowa

otwór wentylacyjny

pusta spoina pionowa
zabezpieczona puszką went.

kotwa 3 szt. /m.b.

kotwa 3 szt. /m.b.

kratowniczka stalowa
w spoinie poziomej

strzemiona
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LiNiA CLAssiC POZWALA NA PROjEKTOWANiE ORAZ ODTWARZANiE ZABYTKOWEj 
ARCHiTEKTURY NA MOżLiWiE NAjWYżsZYM POZiOMiE TECHNOLOgiCZNYM. MisTERNE 
DETALE ODWZOROWANE W MATERiALE ZAPEWNiAjąCYM MAKsYMALNą TRWAłOść MOgą 
ZOsTAć WYKORZYsTANE PRZY RENOWACji ORAZ ODBUDOWiE OBiEKTÓW ZABYTKOWYCH.
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  sPOsOBY MONTAżU   KLEjENiE
Małe i lekkie elementy można montować do podłoża za pomocą klejów, gipsów montażowych z dodatkami 
polimerów itp. Dla elementów zewnętrznych zaleca się dodatkowe zabezpieczenie w formie łączników 
mechanicznych (kołków rozporowych, kotew mocowanych do ściany).

PRZYKłAD MOCOWANiA ELEMENTU 
PREssTONE CLAssiC NA KLEj

PRZYKłAD MOCOWANiA ELEMENTU PREssTONE CLAssiC  
NA KLEj Z DODATKOWYM ZABEZPiECZENiEM  
W fORMiE KOłKA ROZPOROWEgO

PRZYKłAD MOCOWANiA ELEMENTU PREssTONE CLAssiC  
NA KLEj Z DODATKOWYM MOCOWANiEM NA KOTEW  
Z ELEMENTEM MONTAżOWYM

ściana

klej

element PREssTONE CLAssiC
(np. gzyms, podokiennik, listwa okienna)

stalowy element montażowy
wstawiony na produkcji

kotwakołek rozporowy

sposoby montażu elementów dekoracyjnych PREssTONE CLAssiC
dobiera się indywidualnie do każdego projektu. Dobór metody
montażu uzależniamy od wielkości, kształtu, ciężaru elementu
oraz miejsca i podłoża, do którego będzie mocowany.
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PRESSTONE 
CLASSIC  PRZEBiEg MONTAżU:

1.  Przed przystąpieniem do montażu elementów 
PREssTONE CLAssiC podłoże (ściana, sufit itp.) 
należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń  
(np. farby) i zagruntować. Po zagruntowaniu 
należy poczekać do całkowitego wyschnięcia 
podłoża.

2.  Przed nałożeniem warstwy klejącej na element 
należy go przymierzyć do podłoża i dopasować.

3.  Powierzchnię roboczą mocowanego elementu 
należy zadrapać ostrym narzędziem i za pomocą 
pędzla zwilżyć wodą.

4.  Następnie na element należy nałożyć klej lub gips 
montażowy i zamocować w zaplanowanym miejscu. 
W przypadku większych elementów należy je 
zabezpieczyć za pomocą łączników mechanicznych 
(kołków, kotew mechanicznych).

5.  Po związaniu masy klejowej lub gipsu można 
przystąpić do wypełniania szczelin styków, 
otworów po kołkach.

 Wykonuje się to przy użyciu np. zapraw gipsowych.

6.  Ostatnim etapem jest szlifowanie styków 
 i malowanie.

  MOCOWANiE ZA POMOCą KONsOL DO MURÓW 
LiCOWYCH
W przypadku elewacji wentylowanej z okładziną  
np. z cegły klinkierowej do montażu elementów 
PREssTONE CLAssiC można wykorzystać  
konsole/wsporniki do murów licowych w ścianach 
warstwowych. systemowe konsole wykonywane są 
ze stali nierdzewnej. Mocowane są do elementów 
żelbetowych za pomocą kotew (łączników)
mechanicznych lub kotew wklejanych. istnieje 
również możliwość zastąpienia kotew szynami 
zabetonowanymi w elemencie nośnym.

115 30 120

PRZYKłAD MOCOWANiA NADPROżA DEKORACYjNEgO PREssTONE CLAssiC  
Z ELEMENTU PREssTONE CLAssiC W ELEWACji WENTYLOWANEj  
Z WYKORZYsTANiEM KONsOLi DO MURÓW LiCOWYCH

59

mur licowy

kotwa

ściana nośna

konsola (wspornik)

konsola wsporna

kotwa drutowa
(ze stali nierdzewnej)

szczelina powietrzna

szczelina powietrzna

element 
PREssTONE CLAssiC
(np. gzyms)

PRZYKłAD MOCOWANiA ELEMENTU PREssTONE CLAssiC  W ELEWACji 
WENTYLOWANEj Z WYKORZYsTANiEM KONsOLi DO MURÓW LiCOWYCH

mur licowy

izolacja termiczna

izolacja termiczna

ściana nośna

kotwa drutowa
(ze stali nierdzewnej)
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  MOCOWANiE ZA POMOCą ZAWiEsi  
DO PłYT BETONOWYCH
Do montażu dużych i ciężkich elementów PREssTONE 
CLAssiC (np. portale, gzymsy) o grubości minimum 
7 cm można stosować systemowe zawiesia do płyt 
betonowych.
Zawiesia wykonywane są ze stali nierdzewnej. 
Zakotwienie zawiesi wymaga dozbrojenia elementu 
betonowego, ponieważ zbrojenie potrzebuje minimalnej 
grubości otulenia, stąd najmniejsza grubość elementu
to 7 cm.

PRZYKłAD MONTAżU ELEMENTU 
PREssTONE CLAssiC  
Z WYKORZYsTANiEM ZAWiEsi 
DO PłYT BETONOWYCH

mur licowy

zawiesie do płyt betonowych
(część mocowana do ściany)

zawiesie do płyt betonowych
(zabetonowane w elemencie)

element PREssTONE CLAssiC 
(np. portal)

kotwa dystansowa
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   gRUBOść TERMOiZOLACji określa się na 
podstawie obliczeń termicznych, tak aby spełniała 
wymogi cieplne podane w Rozporządzeniu Ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Na grubość izolacji termicznej 
największy wpływ ma lokalizacja (strefa klimatyczna) 
oraz parametry termiczne materiału ściany nośnej. 
grubość ta może się wahać w zakresie od 10 do 20 cm.

PODZiAł POLsKi NA sTREfY KLiMATYCZNE Wg PN-EN 12831

1

5

5

4

3

2
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POLSKA FIRMA RODZINNA

poz Bruk

CENTRALA
62-090 Rokietnica
sobota ul. Poznańska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl

PATRIOTYZM TO WIęŹ Z WłASNYM NARODEM
Kupując POLsKiE produkty wspierasz rodzimy przemysł

i pomagasz utrzymać miejsca pracy.

poz Bruk

Zakład w Janikowie
62-006 Kobylnica, janikowo
ul. gnieźnieńska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl

poz Bruk

Zakład w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl

www.pozbruk.pl

poz Bruk

Zakład w Szczecinie
70-010 szczecin
ul. szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl

poz Bruk

Zakład w Teolinie
92-703 łódź 35
gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl

poz Bruk

Hurtownia w Gorzowie
66-400 gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 87 g
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl


