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2 Praktyczna Szkoła Budowania

CZAMANINEK AKU K5  
‒ pustaki zaprojektowane z pasją, 
inspirowane naturą
Ciepło jest jednym z niewielu sposobów 
przekazywania energii. By ograniczyć jej 
bezpowrotną utratę z naszego otoczenia 
zaprojektowaliśmy pustak, który sprzyja 
magazynowaniu ciepła. Podstawowy 
surowiec do produkcji PUSTAKÓW 
CZAMANINEK AKU K5 (około 85%) to 
keramzyt. Keramzyt jest lekkim kruszy-
wem budowlanym, otrzymywanym przez 
wypalanie łatwo pęczniejących glin w pie-
cach obrotowych w temperaturze 1200°C. 
Do produkcji używamy najwyższej jakości 
keramzytu o frakcji 1:4 i 4:8. To materiał 
obojętny chemicznie, posiada wysoką izo-
lacyjność cieplną, odporność na czynniki 
chemiczne i atmosferyczne.
CZAMANINEK AKU K5 to niewyczerpalne 
zapasy ciepła, i wiele unikatowych cech:
‒ POROWATA POWIERZCHNIA ‒ dosko-
nałe podłoże pod tynk;
‒ BRAK SPOINY PIONOWEJ ‒ zapewnia 
komfort w trakcie układania;
‒ PUSTAKI UZUPEŁNIAJĄCE ‒ minimali-
zują ilość odpadów;

‒ DEDYKOWANE KSZTAŁTKI ‒ zapewniają 
szybkie murowanie na zamki pióro-wpust.

Profesjonalnie kompatybilne
System ścienny CZAMANINEK AKU K5, 
którego podstawą są pustaki AKU K5 
(37,5/24/24 lub 37,5/24/18) uzupełnia sze-
roka gama produktów wspomagających 
proces realizacji inwestycji. Na każdym 
etapie oferujemy w pełni profesjonalne 
rozwiązania techniczne dedykowane do 
naszych pustaków ściennych, a wszystko 
po to, aby przyspieszyć pracę i zminimali-
zować koszty. 

Zalety, którym trudno się oprzeć ‒ 
moc w jakości!
Zła wentylacja pomieszczeń może pro-
wadzić do zawilgocenia ścian, a w póź-
niejszym czasie, do powstania pleśni lub 
grzybów. Warto, już na etapie zakupu 
podstawowych materiałów budowlanych 
zadbać o dobry wybór. CZAMANINEK 
AKU K5 oferuje najwyższe standardy. 
Korzystając z możliwości, jakie daje nam 
keramzyt stworzyliśmy bloczek, który jest 
lekki i ciepły jak gazobeton, oraz naturalny 
i przyjazny jak ceramika. Dzięki zastoso-
wanym materiałom (keramzyt) AKU K5 
posiada bardzo niską nasiąkliwość oraz 
wysoką paroprzepuszczalność. Ściana 
oddycha i magazynuje ciepło. Beton 
lekki, z którego wykonany jest pustak AKU 
K5 ma lepsze właściwości termoizolacyjne 
niż zwykły bloczek betonowy. Dodatkowo 
dzięki komorom powietrznym w blocz-
ku zwiększa się jego termoizolacyjność. 
Jakość Twojej ściany wpłynie na walory 
użytkowe budynku.

Ściana bardziej ekonomiczna
Stosując pustaki ścienne CZAMANINEK 
AKU K5 zyskujesz możliwość prostego 
murowania ścian bez spoiny pionowej.
Dzięki zastosowaniu zamków pióro ‒ 
wpust murujesz szybko używając zaprawy 
do cienkich spoin. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych Klientów stwo-
rzyliśmy innowacyjny system pustaków 
uzupełniających 25 i 12,5 cm. Ściana bez 
odpadów i docinania!

Proste pytanie: z czego zbudować dom?

CZAMANINEK Sp. z o.o.
Czamaninek 3
87-875 Topólka
tel. 609 22 88 01, 54 286 94 44
faks 54 286 90 18
www.czamaninek.pl
czamaninek@wp.pl

Jeśli podjąłeś już decyzję o budowie, jednym z pierwszych pytań na jakie 
musisz odpowiedzieć jest technologia, w jakiej dom będzie wznoszony. 
W przypadku budowy tradycyjnej na rynku istnieje wiele produktów speł-
niających różne oczekiwania inwestora – wytrzymałość, izolacyjność, aku-
styka czy komfort budowy. Zanim podejmiesz decyzję poznaj zalety syste-
mu ściennego Czamaninek AKU K5, którego podstawą są pustaki ścienne 
z betonu lekkiego (keramzytobetonu). 

Dom wybudowany w systemie CZAMANINEK AKU K5.

Pustaki CZAMANINEK AKU K5 18 i 24.
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