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Cegły modułowe 
arté



Masa: 4500g +/_ 100g
Klasa: 45
Nasiąkliwość: < 6%
Mrozoodporność: F2 (odporna na warunki surowe)
Zużycie na m2: 28 szt.
Ciężar m2 ścianki z zaprawą: 2,0 kN

Cegła modułowa 

Specjaliści od klinkieru

Budynki z elewacją klinkierową to wi-

zytówki wielu europejskich miast. Także 

w Polsce cegła ceramiczna to synonim 

trwałości i elegancji. Ten znany od tysiąc-

leci materiał nadal inspiruje architektów, 

potrafiących nadać mu niepowtarzalną 

formę i stylistykę. Połączenia z alumi-

nium, szkłem, kamieniem czy drewnem 

sprawiają, że powstałe z cegły klinkiero-

wej budynki przyciągają uwagę i wyróż-

niają się na tle pozostałych obiektów.

Architektura to sztuka. Poszukuje najcie-

kawszych rozwiązań, które pozwalają za-

chować indywidualny charakter dzieła. 

Linia cegieł modułowych  to nowy 

wymiar sztuki. Sztuki architektury. Z my-

ślą o tych, którzy cenią sobie nowoczesną 

formę stworzyliśmy specjalną serię pro-

duktów pozwalających w niecodzienny 

sposób kształtować elewacje ceramiczne.

Dzięki serii cegieł modułowych  

mogą Państwo wykreować nowe oblicze 

polskiej architektury.

parametry techniczne
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producent:
Gliwice

TajGa

kolekCja CeGieŁ moDUŁowyCh 

kolory rzeczywistych produktów mogą nieznacznie odbiegać od kolorów pokazanych na zdjęciach.

Specjaliści od klinkieru

producent:
Gozdnica

producent:
Gozdnica

Sahara oChra

producent:
Oberlausitz

kalahari N

producent:
Gliwice

BUrSZTyN

producent:
Gliwice

alFa

producent:
Oberlausitz

weGa N

producent:
Oberlausitz

orioN N

producent:
Patoka

ClaSSiC

producent:
Gozdnica

Cherry

producent:
Gozdnica

BalTiC

producent:
Patoka

rUSTika

producent:
Gliwice / Gozdnica

eTNa

producent:
Gliwice

rUBiN

producent:
Gliwice

laGUNa
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Solar

producent:
Gozdnica

producent:
Oberlausitz

TyTaN N



warSTwa liCowa
Szerokość cegły modułowej  wynosi 9 cm. Pozwala to na 
zmniejszenie szerokości muru w stosunku do klasycznej ce-
gły aż o 3 cm. 

koTwieNie
Do kotwienia elewacji z cegieł modułowych  zaleca się 
stosowanie tzw. kotew do późniejszego montażu (kotwy 
wbijane lub wkręcane).

jeżeli ściana osłonowa jest wznoszona równocześnie ze ścia-
ną konstrukcyjną zaleca się stosowanie kotew typu Pk lub l.

Zgodnie z PN-B 03002: 1999 r kotwy powinny być wykonane 
ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub ma-
jącej inne zabezpieczenia antykorozyjne.

liczba kotew powinna być nie mniejsza niż 4 sztuki/m2 ścia-
ny. Dodatkowo wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz 
wzdłuż krawędzi powinno się rozmieszczać kotwy liniowo w 
ilości nie mniejszej niż 3 szt./m bieżący.

w przypadku dużych obciążeń wiatrem (szczególnie na ot-
wartych terenach oraz w rejonach górskich i nadmorskich) 
zaleca się zwiększenie liczby kotew przypadających na metr 
kwadratowy elewacji.

Zgodnie z PN-eN 845-1 nominalna długość zakotwienia nie 
powinna być mniejsza niż 40 mm.

 

ZBrojeNie koNSTUkCji
Cegły modułowe  zostały stworzone z myślą o projek-
towaniu i wykonywaniu ścian osłonowych bez przesunięcia 
spoin pionowych. warunkiem takiego rozwiązania jest za-
zbrojenie wszystkich spoin wspornych w murze np. prefabry-
kowaną stalową kratowniczką z prętów o średnicy < 6mm 
zatopioną w zaprawie.

Dopuszcza się również łączenie ścian w narożu (bez prze-
wiązania pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spoin 
wspornych (jak wyżej). Grubość otuliny zbrojenia reguluje 
PN-B-04440: 1999/az 1 2004. Grubość otuliny liczona od lica 
cegły powinna być nie mniejsza niż 15 mm, natomiast nad i 
pod zbrojeniem nie mniejsza niż 2 mm.

aBC ProjekTowaNia

90mm <150mm

kotwa wbijana 
(beton, żelbet)

kotwa wkręcana
(ceramika, gazobeton)

>40mm >40mm

kratowniczka

>15mm

>2
m

m

>2
m

m
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kotwa typu Pk
(cienkie spoiny)

kotwa typu l
(zwykłe spoiny)



wykoNawSTwo

roZPoCZĘCie mUrowaNia
Przed rozpoczęciem właściwego murowania pierwszą war-
stwę cegieł modułowych  należy ułożyć bez użycia za-
prawy. Pozwoli to na prawidłowe rozmierzenie elewacji i 
skontrolowanie zgodności stanu istniejącego z projektem.

warSTwa wyrÓwNawCZa
Pierwszą warstwę cegieł modułowych  należy ułożyć na 
zaprawie o grubości max. 20 mm rozłożonej na całej szero-
kości fundamentu. jeżeli niezbędne okaże się wykonanie 
grubszej warstwy wyrównującej, należy ją wykonać z betonu 
B 10.

PoDParCie elewaCji
warstwa licowa z cegieł modułowych  powinna zostać 
podparta zarówno na całej długości, jak i szerokości elewacji. 
Podparcie pionowe polega na oparciu elewacji na wsporni-
kach stalowych lub płytach będących przedłużeniem stro-
pów międzykondygnacyjnych. Podparcie poziome uzyskuje 
się przy pomocy kotew.

SZCZeliNa weNTylaCyjNa 
Pomiędzy warstwą elewacyjną a ociepleniem muru zaleca się 
wykonanie szczeliny wentylacyjnej o grubości około 3-4 cm.
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wiĄZaNia CeGieŁ moDUŁowyCh  
 w mUrZe

brak przewiązań

połączenie z cegłą
o wymiarach 250 x 120 x 65 mm

przesunięcie o 1/4 elementu

przesunięcie o 1/2 elementu
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DylaTaCje
Dla zapewnienia optymalnej pracy elewacji budynek na-
leży podzielić siatką dylatacji poziomych i pionowych. 
rozstaw dylatacji pionowych nie powinien przekraczać 12m, 
a dylatacji poziomych 9m.

Szczegóły wykonania dylatacji przedstawiono na rysunkach:

ZaPrawa
Do murownia cegieł modułowych  zaleca się stosowanie 
zapraw cementowych do klinkieru klasy m5.

dylatacja pionowa

taśma
rozprężna

dylatacja pozioma

konsola
taśma
rozprężna
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Regionalni Kierownicy Sprzedaży:

i Piotr Gruszeczka p.gruszeczka@crh-klinkier.pl  0-694 439 176

ii Michał Hycza m.hycza@crh-klinkier.pl 0-600 010 788

iii Robert Szybiak r.szybiak@crh-klinkier.pl 0-600 010 778

iV Jakub Rausch j.rausch@crh-klinkier.pl 0-694 439 179 

V Paweł Borychowski p.borychowski@crh-klinkier.pl 0-694 439 180

Vi Dariusz Figlarski d.figlarski@crh-klinkier.pl 0-600 010 786

Vii Maciej Skrzeczyński m.skrzeczynski@crh-klinkier.pl 0-694 439 177

Viii Jacek Warta j.warta@crh-klinkier.pl 0-606 839 501

iX Wojciech Gumulak w.gumulak@crh-klinkier.pl 0-600 010 777
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Ekspert CRH KLINKIER - fachowe doradztwo techniczne.

mgr inż. Piotr Wojtasik 
tel. 032 23 94 142 | p.wojtasik@crh-klinkier.pl

Koncern CRH plc powstał w 1970 roku w Irlandii. Dziś jest światowym liderem w branży materiałów 

budowlanych. Podczas swojej niemal czterdziestoletniej historii rozszerzył zasięg terytorialny na 26 krajów  

- jest obecny między innymi w USA, Kanadzie, Chile, Europie Zachodniej, Polsce, Ukrainie, Rosji i Chinach. 

W 2.800 zakładach na całym świecie pracuje ponad 80.000 pracowników.

CRH plc jest obecny w Polsce od 1995 roku, a jednym z segmentów jego działania jest branża ceramiki 

budowlanej. CRH KLINKIER grupuje 4 należące do koncernu cegielnie - Patokę, Cerg, Gozdnickie Zakłady 

Ceramiki Budowlanej oraz niemiecką cegielnię Oberlausitz. Dzięki wieloletniej tradycji cegielni na polskim 

rynku, a także dostępowi do najnowszych światowych technologii, produkty firmy CRH KLINKIER 

charakteryzują się najwyższą jakością i nowoczesnym stylem.


