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Poradnik - Zasady stosowania ceramicznych
elementów murowych
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Zaprawy murarskie i tynkarskie
do wykonywania œcian z wyrobów ceramicznych
wycinaj kolejne czêœci i skompletuj ca³y poradnik
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Przyczepnoœæ zapraw budowlanych
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Instytut Ceramiki i Materia³ów Budowlanych, Warszawa

Koncepcje oszczêdzania energii dla europejskiego
przemys³u ceramicznego – podsumowanie
projektu UE CERAMIN
Z wizyt¹ w...
Micha³ Kamiñski

Dla cegielni i... stoczni

to kwartalnik z ponad 50 letni¹ tradycj¹ na rynku wydawniczym i budowlanym. Wydawany jest przez:
Zwi¹zek Pracodawców Ceramiki
Budowalnej i Silikatów
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Zaprawy murarskie i tynkarskie
do wykonywania œcian z wyrobów ceramicznych

Dokonaj w³aœciwego wyboru
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Z ¿ycia bran¿y
Maciej Skoczylas

Brick Awards po raz czwarty

Mamy tradycjê i j¹ szanujemy,
bo ona uwiarygodnia nas na rynku
wydawniczym i w œrodowisku budowlanym.Jesteœmy pismem producentów ceramiki budowlanej, która jest najlepszym materia³em
do budowania, stosowanym na ca³ym œwiecie od ponad 2000 lat.
Pisz¹ do nas naukowcy i praktycy,
którzy znaj¹ i doceniaj¹ walory ceramiki budowlanej.
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- Dom na Pokolenia

25

Zamówienia na prenumeratê
i reklamê przyjmuje sekretariat
wydawcy, pod numerami telefonu: (022) 826-88-55, 826-31-01,
e-mail: zwiazek@zwiazek.org.pl

Poradnik ceramika
Anett Fisher, oprac. Ma³gorzata Schnerch
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Polska na pi¹tym miejscu w œwiecie
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Sk³ad i ³amanie
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Przedruk w ca³oœci lub czêœci bez
zgody wydawcy zabroniony
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