spistreści
Ceramika Budowlana
to pismo z ponad 50-letnią tradycją
na rynku wydawniczym i budowlanym.
Wydawany jest przez
Związek Pracodawców Ceramiki
Budowalnej
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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Poradnik ceramika
mgr inż. Włodzimierz Babik

Właściwości cieplno–wilgotnościowe
ścian z pustaków ceramicznych i innych
wyrobów murowych

Ceramika w architekturze
mgr inż. Włodzimierz Babik

Polska architektura ceramiczna
nagrodzona po raz drugi

tekst sponsorowany
Andrzej Janiszewski

Sukces budowlanych debiutów

Poradnik ceramika
dr inż. Marek Dohojda, mgr inż. Mirosław Rzeszutko

Promieniotwórczość naturalna
wyrobów budowlanych

Ceramika na budowie
mgr inż. Piotr Wojtasik

Szlak elewacji klinkierowych

Ceramika na budowie
mgr inż. Mirosław Rzeszutko

Akustyka i termika ścian wewnętrznych
w budynkach wielorodzinnych
— aktualne przepisy i rozwiązania techniczne

Ceramika na budowie
mgr inż. Piotr Wojtasik

Podkonstrukcje stalowe w ścianach
z okładziną z cegły klinkierowej

Ceramika wczoraj i dziś
Małgorzata Wesołowska

Najwyższy komfort w domu z ceramiki

Normy, aprobaty, certyfikaty
mgr inż. Włodzimierz Babik

Zmiany w normie EN 771-1:2011:
elementy murowe ceramiczne

Ceramika w architekturze
Roderick Hartington

Łodź jeszcze wypłynie

Ceramika wczoraj i dziś
dr Jacek Feduszka

Techniczne nowości przy produkcji cegły
wg Piotra Aignera

Z archiwum ceramiki
Maciej Wójcik

Z wizytą w Poznaniu

Ceramika na budowie
Adam Jaworski

Ceramika dobrze ciepło trzyma

