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W Nowym, 2013 Roku, życzymy wszystkim ceramikom,
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Zarząd ZPCBiS
C e r a m i k a B u d o w l a n a • 4/2012

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.

Dokonaj właściwego wyboru

Buduj swój dom z ceramiki
- Dom na Pokolenia
Zamówienia na prenumeratę
i reklamę przyjmuje sekretariat wydawcy, pod numerami telefonów:
(22) 826-88-55, 826-31-01,
e-mail: zwiazek@zwiazek.org.pl
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