NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA NA START!
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Pełna oferta naszych produktów obejmuje kompletne systemy fundamentowe, ścienne i stropowe.
Nowoczesny system zarządzania produkcją sprawia, iż każdy wyrób opuszczający nasz magazyn jest najwyższej jakości, spełnia wszystkie obowiązujące
Jeśli
poszukujesz
rozwiązań
innowacyjnych,
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- poznaj nasze nowoczesne bloczki fundamentowe z lekkiego betonu:
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Lekkie nadproża

belki, kształtki wieńcowe
• Pustaki,
ekonomiczny
i uniwersalny - LIATOP START [BS]

Dzięki zastosowaniu keramzytu oraz nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych udało
nam się stworzyć bloczek większy i lżejszy od tradycyjnego bloczka betonowego.
Od dziś stawianie fundamentów i ścian piwnicznych
stało się proste i intuicyjne.
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Wykonane z betonu lekkiego.
Zawsze proste!
Dwa uniwersalne wymiary:
17,5 x 11,5cm i 11,5 x 11,5cm.

Keramzyt - 100% natury
Powstaje w procesie wypalania z czystej gliny - surowca naturalnie
występującego w przyrodzie. Jest bardzo lekki. Nie emituje szkodliwych związków.
To materiał niepalny, wykazujący ogromną odporność na wilgoć oraz powstawanie pleśni.

Bloczki fundamentowe wykonane z kreamzytobetonu są lekkie i wytrzymałe.

AKU K5PRODUKTY
- niewyczerpalne
zapasy
ciepła to więcej możliwości
- szeroki
asortyment

Bloczek BF-38

Bloczek LIATOP START [BS]

Bloczek betonowy 12 i 14

murowanie
bez zalewania
otworów

38 cm

38 cm

38 cm

24 cm

24 cm

24 cm

Wysokość bloczka: 24 cm

Wysokość bloczka: 24 cm

Wysokość bloczka: 12 lub 14cm

Waga bloczka: 28 kg

Waga bloczka: 28 kg

Waga bloczka: 23,5 lub 28 kg

Bloczki z kruszywem lekkim: keramzyt 1:4 i 4:8

Tylko suchy materiał stanowi dobrą izolację termiczną!
Podstawowy surowiec do produkcji
PUSTAKÓW FUNDAMENTOWYCH CZAMANINEK to keramzyt.
Keramzyt jest lekkim kruszywem budowlanym otrzymywanym przez wypalanie
łatwo pęczniejących glin w piecach obrotowych w temperaturze 1200°C.
Do produkcji używamy najwyższej jakości kruszyw 2/8, które dają bloczkom
wytrzymałość oraz keramyztu o frakcji 1:4 i 4:8, dzieki któremu bloczki są lekkie i ciepłe.
Materiał jest obojętny chemicznie, posiada wysoką izolacyjność cieplną,
odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne oraz grzyby, owady i gryzonie.

bez spoin

AKU K5LIATOP
- niewyczerpalne
START [BS]zapasy
i BF-38ciepła
- tradycyjny fundament w nowym wydaniu

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

NISKA MASA WŁASNA
GRUBE I MOCNE ŚCIANKI*

BEZ ZALEWANIA OTWORÓW*

Zaprojektowane przez nas komory powietrzne* pozwalają
zwiększyć izolacyjność cieplną fundamentu przy jednoczesnym
znacznym obniżeniu masy bloczka.
*) W przypadku bloczka LIATOP START

Oszczędności od zaraz
Kompaktowe wymiary bloczków sprawiają, że jest on bardzo oszczędny.
Bloczki LIATOP START [BS] i BF-38 mają wymiary 38x24x24cm co sprawia,
że są dużo większe od standardowych dostępnch na rynku bloczków betonowych.

Murujesz szybciej i zużywasz mniej zaprawy.

zużycie tylko

10,5

szt./m2
bez spoin

AKU K5WILGOĆ
- niewyczerpalne
zapasy
ciepła
- skuteczne
rozwiązanie

Podsiąkanie kapilarne to największy wróg Twojego fundamentu.
Konsekwencją stosowania materiałów niskiej jakości oraz błędów technologicznych w trakcie budowy może być znaczne
obniżenie właściwości termicznych twojego fundamentu a przez to całego domu.
Beton lekki, z którego wykonany jest pustak LIATOP START [BS] i BF-38 posiada
lepsze właściwości termoizolacyjne niż zwykły bloczek betonowy.
Dodatkowo dzięki komorom powietrznym w bloczku LIATOP START
zwiększa się jego termoizolacyjność.

Podciąganie kapilarne
poszczególnych
materiałów budowlanych

Jakość Twojego fundamentu wpłynie
na walory użytkowe budynku.
Keramzyt

Beton
zwykły

Klinkier

Beton
komórkowy

Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do zawilgocenia ścian,
a w późniejszym czasie, do powstania pleśni lub grzybów.
Warto już na etapie zakupu podstawowych materiałów budowlanych
zadbać o dobry wybór.

Silikat

Pustak
ceramiczny

Cegła
pełna

GRUNT RODZIMY
OPASKA
STYRODUR
ZASYPKA

(np. piasek lub keramzyt)

POSADZKA (piwnica)
LIATOP START [BS] LUB BF-38

Przemyślane rozwiązania
O jakości i twałości domu stanowi jego fundament.
W Twoje ręce oddajemy nasz dopracowany do perfekcji
i zaprojektowany przez profesjonalistów produkt.
Tak wykonany fundament stanowić będzie podstawę
trwałego i nowoczesnego budynku.

Perfekcja na każdym etapie budowy.

AKU K5SYSTEM
- niewyczerpalne
ciepładoświadczeń
- skorzystajzapasy
z naszych

Pełna oferta naszych produktów obejmuje kompletne systemy fundamentowe, ścienne i stropowe.
Nowoczesny system zarządzania produkcją sprawia, iż każdy wyrób opuszczający nasz magazyn jest najwyższej jakości, spełnia wszystkie obowiązujące
normy budowalne oraz wyróżnia się unikalnym wzornictwem.

System stropowy Czamaninek K9
Pustaki, belki, kształtki wieńcowe

Cichy strop - dzięki 9 komorowym
pustakom stropowym K9.
Belki stropowe dedykowane
klasyczne i sprężone
System kształtek wieńcowych.
Wieniec bez szalunku!

System ścienny AKU
ściany nośne i działowe

Bloczki z betonu lekkiego przeznaczone
do wykonywania ścian
działowych oraz nośnych.
Zamki pióro / wpust

Lekkie nadproża

Wykonane z betonu lekkiego.
Zawsze proste!
Dwa uniwersalne wymiary:
17,5 x 11,5cm i 11,5 x 11,5cm.

Na każdym etapie budowy możesz liczyć na naszych profesjonalnych doradców techniczno - handlowych.
Prześlij do nas swoją dokumentację techniczną,
dobierzemy odpowiednie materiały z naszej oferty, które na pewno spełnią Twoje oczekiwania.

Keramzyt - 100% natury

Powstaje w procesie wypalania z czystej gliny - surowca naturalnie
występującego w przyrodzie. Jest bardzo lekki. Nie emituje szkodliwych związków.
To materiał niepalny, wykazujący ogromną odporność na wilgoć oraz powstawanie pleśni.

Wsparcie na każdym etapie inwestycji
Innowacyjność i ekologia

Bloczki fundamentowe wykonane z kreamzytobetonu są lekkie i wytrzymałe.

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.CZAMANINEK.PL

TRANSPORT I ROZŁADUNEK
Dzięki stale rozwijającej się flocie nowoczesnych pojazdów specjalistycznych:
• samochody ciężarowe z wózkami MOFFETT
• samochody ciężarowe z HDS

jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć bezpiecznie
zamówione materiały na Twój plac budowy.

Producent Materiałów Budowlanych
Czamaninek 2, 87-875 Topólka
tel. 609 22 88 01, tel. 54 286 94 44
NIP: 889 000 10 60
czamaninek@wp.pl

facebook.com/czamaninek

#mocwjakosci

