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ceramika na budowie
Damian Miechowicz

Pustaki akustyczne okiem dewelopera

Ceramika Budowlana
to kwartalnik z ponad 50-letnią tradycją na rynku wydawniczym i budowlanym. Wydawany jest przez
Związek Pracodawców Ceramiki
Budowalnej i Silikatów
Mamy tradycję i ją szanujemy,
bo ona uwiarygodnia nas na rynku
wydawniczym i w środowisku budowlanym. Jesteśmy pismem producentów ceramiki budowlanej, która jest
najlepszym materiałem do budowania stosowanym na całym świecie
od ponad 2000 lat.
Piszą do nas naukowcy i praktycy,
którzy znają i doceniają walory ceramiki budowlanej.
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1962 rok – ciekawsza ceramika
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