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Wymagania dotycz¹ce obiektów budowlanych
i elementów budynków

W murowanych Karnitach

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.
Dokonaj w³aœciwego wyboru
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