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mUrotherm
Murotherm to kompletny system przeznaczony do 
budowy budynków wielokondygnacyjnych złożony 
z wykonywanych w technologii strunobetonów 
nadproży (NSB 71, NSB 110 i NSB 140) i belek 
stropowych (SBS 110, SBS 140 i SBS 170) oraz 
powstających z granulatów ceramicznych pustaków 
ściennych i stropowych.

Nadproża strunobetonowe produkowane są w trzech 
podstawowych wymiarach NSB 71W o wysokości 71 
mm; NSB 110W – 110 mm oraz NSB 140W o wysokości 
140 mm. 

Szerokość wszystkich typów nadproży jest dostosowana 
do typowych wymiarów budowlanych materiałów 
ściennych i wynosi 115 mm.
Belki stropowe oferowane są w trzech wymiarach: 
110x115 mm; 140x115 mm; 170x115 mm i są zgodne 
z większością występujących na rynku typowych 
pustaków stropowych.

Nadproża i belki stropowe charakteryzują się wielką 
nośnością przy relatywnie niewielkiej masie własnej. 
NSB 140 pozwala na wykonywanie otworów okiennych 
lub drzwiowych o szerokości do 3,60 m, natomiast 
belki SBS 170 stwarzają możliwość projektowania 
stropów o rozpiętości nawet 11,40 m. Nadproża są 
samonośnym elementem prefabrykowanym którego 
montaż nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów 
na budowie takich jak stemplowanie, szalowanie 
zalewanie betonem – natychmiast po zamontowaniu 
pozwala na dalsze wznoszenie ścian bez konieczności 
planowania przerw technologicznych.

presstone
Presstone to system wibroprasowanych płyt 
betonowych, w które wprasowuje się specjalnie 
wyselekcjonowane kruszywa szlachetne, dzięki 
czemu powstaje doskonała imitacja naturalnych 
kamieni (Granitu, Bazaltu, Marmuru, Piaskowca, 
Dolomitu, Saxogranu Łupka i Trawertynu). 

Wielką różnorodność oferty zapewniają złożone 
procesy wykończania i uszlachetniania powierzchni, 
(piaskowanie, szczotkowanie, szlifowanie, polerowanie 
oraz kombinacje tych technik). Istnieje możliwość 
wykonywania indywidualnych wzorów poprzez 
piaskowanie z użyciem dowolnie zaprojektowanego 
szablonu. Standardowa oferta to płyty posadzkowe 
o wymiarach 40x40x3 cm, 40x40x4 cm oraz 
60x60x6 cm. 

W ramach systemu produkowane są monolityczne 
stopnice, podstopnice, okładziny kątowe, parapety, 
podesty oraz dekoracyjne detale architektoniczne. 
Płyty Presstone na specjalne życzenie klientów 
produkuje się w wersji kalibrowanej, co pozwala na 
układanie nawierzchni metodą bezspoinową

Nawierzchnie Presstone można układać w tradycyjny 
sposób – na zagęszczonej podsypce lub na zaprawie 
klejowej, można też jednak wykorzystać regulowane 
podstawki plastikowe tworząc bardzo funkcjonalne 
podłogi podniesione. Montaż płyt elewacyjnych, 
podestów i schodów powinien być wykonany zgodnie 
z projektem technicznym obiektu. Do montażu płyt 
na ścianach i elewacjach służą odpowiednie systemy 
kotwiące.

Poz-Bruk Sp. z o.o. znana jest przede wszystkim 
z produkcji szerokiej gamy wysokiej jakości kostek 
brukowych oraz prefabrykowanych elementów 
infrastruktury drogowej. Oferta firmy jest jednak 
znacznie szersza. W ramach kompletnego systemu 
MUROTHERM produkowane są strunobetonowe 
elementy nośne: nadproża i belki stropowe, 
a uzupełnienie oferty stanowią keramzytowe pustaki 
ścienne i stropowe. Na elementy nośne wykonywane 
w tej technologii firma uzyskała patent przyznany 
przez Urząd Patentowy RP. 
Z myślą o ekskluzywnym i niepowtarzalnym 
wykończeniu posadzek, tarasów, elewacji, podestów, 
schodów etc. Spółka wdrożyła i wprowadziła na rynek 
nowatorski system PRESSTONE
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