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Rozwiązania klinkierowe

Marono

cegła klinkierowa
o oryginalnej fakturze
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Rozwiązania klinkierowe
Kolekcja Marono

Marono

Nowość na rynku
cegieł klinkierowych w Polsce
Kolekcja Marono wyróżnia się niespotykaną do tej pory
fakturą przypominającą „korę drzewa”.
Kolekcja Marono łączy w sobie estetykę
cegieł ręcznie formowanych z wysoką
wytrzymałością i niską nasiąkliwością
cegieł klinkierowych.

Cegły Marono, szczególnie murowane
na cienką spoinę, są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich wymagających
klientów indywidualnych oraz architektów, ceniących estetykę i nowoczesność
elewacji klinkierowych.

Długość: 28,8 cm
Szerokość: 8,8 cm
Wysokość: 4,8 cm
Cegły są dłuższe (288 mm) i niższe (48 mm)
w porównaniu z tradycyjnym formatem, co
sprawia, że elewacja, na której wykorzystano cegły Marono wygląda nowocześnie
i przykuwa uwagę.
Dzięki nowemu formatowi cegieł można
uzyskać w sposób naturalny nietypowe
wiązanie murarskie, z przesunięciem o 1/3
cegły, nadające elewacji wyjątkowych walorów estetycznych.
Cegły z kolekcji Marono murowane na cienką spoinę o grubości ok. 5 mm sprawiają,
iż układ muru nabiera dynamicznego charakteru, a elewacja wygląda jak wykonana
wyłącznie z cegieł (zaprawa jest niewidoczna). Można murować je również na zaprawę
o tradycyjnej grubości, czyli 8 -15 mm.

Architekt Kennes-Elegeert / Belgia

Zaprawa Terca Klinkier
została przebadana
w Instytucie Techniki
Budowlanej i uzyskała
pozytywną opinię na temat
stosowania jej do elewacji
klinkierowych murowanych
także na cieńszą spoinę
o grubości ok. 5 mm.

Architekt Kennes-Elegeert / Belgia

Marono czerwona

Marono czerwono-wiśniowa

Marono brązowa

Marono brązowo-grafitowa

Nazwa

Marono czerwona

Marono czerwono-wiśniowa

Marono brązowa

Marono brązowo-grafitowa

Kolor

czerwony

czerwono-wiśniowy

brązowy

brązowo-grafitowy

Faktura lica

strukturyzowana

strukturyzowana

strukturyzowana

strukturyzowana

Wymiary (mm)

288 x 88 x 48

288 x 88 x 48

288 x 88 x 48

288 x 88 x 48

Rodzaj

drążona

drążona

drążona

drążona

Klasa wytrzymałości

35

35

35

15

Nasiąkliwość (%)

≤6

≤6

≤6

≤ 11

56 / 65

56 / 65

56 / 65

56 / 65

2,2

2,2

2,2

2,0

Liczba cegieł na 1m²

(przy grubości spoiny 12 / 5 mm)

Masa 1 sztuki (kg)

Wienerberger
Wienerberger działa na polskim rynku 18 lat.
Jako czołowy producent ceramicznych materiałów budowlanych dostarcza nowoczesne
rozwiązania, pozwalające na prowadzenie
inwestycji w sposób zgodny z najwyższymi
światowymi standardami.
Połączenie innowacyjnych technologii i dwustuletniej tradycji czyni z Wienerberger
technologicznego lidera jakości na polskim
rynku, z trzema wyróżniającymi się grupami
produktów:
■■ ceramiczne cegły konstrukcyjne i stropy
Porotherm,
■■ cegły klinkierowe Terca,
■■ dachówki ceramiczne Koramic.

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
03-736 Warszawa
Plac Konesera 8
T +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl
Konsultacje Techniczne
T +48 (22) 514 20 20 (koszt wg taryfy operatora)
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

