каталог
продукції.
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5 заводів

повного циклу
виробництва із
виготовлення керамічних
поризованих блоків,
керамічних блоків
формату 2.12 та рядової
цегли

130 млн. шт.
умовної цегли
на рік – потужність
виробничих ліній

кератерм – це

5 глиняних
кар’єрів,

що забезпечують
виробництво екологічно
чистою сировиною
найвищої якості.
Запасів глини
вистачить на 50 років

Екологічний
сертифікат

крупноформатні
блоки «Кузьминецької
будівельної кераміки»
сертифіковано відповідно
до міжнародних
екологічних стандартів.
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поризовані
керамічні
блоки.

9

10

переваги
використання
керамічних
блоків.

міцність

вогнестійкість

Гарантована марка міцності керамоблоків
КЕРАТЕРМ становить М-100, проте фактичні показники міцності блоків на стиск вищі 110-130 кгс/см2. Такий показник дозволяє будувати
несучі стіни з КЕРАТЕРМ до 6-ти поверхів.

Клас вогнестійкості керамічних блоків КЕРАТЕРМ
REI 180. Продукція витримує дію температури понад
1000°C.

11

екологiчнiсть

надійність кріплення

До складу керамічних блоків Кератерм входять
лише натуральні інгредієнти: глина, суглинок,
тирса. Відсутні хімічні домішки і присадки. Продукція
сертифікована за екологічними стандартами та
має радіологічний сертифікат.

Зусилля на вирив дюбеля з керамічних блоків
Кератерм 90-120 кгс. Це дає змогу використовувати будь-які фасадні системи, а також втановлювати навісні меблі та важкі конструкції всередині
приміщення.

0,0
збільшення швидкості
виконання робіт

шумоiзоляцiя

Завдяки великим розмірам та правильній геометрії продукції швидкість кладки стінового матеріалу
збільшується у 2 – 2,5 рази. Один блок КЕРАТЕРМ
38 та КЕРАТЕРМ 25 замінює 11,6 цеглин,
відповідномурувати з такого матеріалу швидше і
легше.

Показник шумоізоляції керамічних блоків
КЕРАТЕРМ рівний 55 дБ. Відомо, що звукові хвилі
мають властивість переломлюватись при переходженні з одного середовища в інше. Таким чином,
завдяки пористій структурі та повітряним пустотам
всередині керамічних блоків звук поглинається набагато ефективніше, ніж у будь-якого аналога.

відмінні
теплотехнічні
показники

економія на
влаштуванні
фундаменту

Завдяки дотриманню європейської технології виробництва, поризовані керамічні блоки КЕРАТЕРМ
мають низьку теплопровідність та високий показник теплового опору. Це дозволяє значно скоротити витрати на подальше утеплення. Тепловим
еквівалентом стіни з керамічного блоку КЕРАТЕРМ
38 є стіна зі звичайної цегли товщиною 1,5 м.

Порівняно невелика питома вага поризованих
керамічних блоків КЕРАТЕРМ забезпечує менше
навантаження на фундамент – 780 кг на 1 м3. Маса
стіни з блоків в 1,8-2 рази менша за масу 1 м3 стіни
зі звичайної цегли. Це дозволяє зменшити товщину перекриттів, як наслідок, бетону та арматури в
середньому на 15%.

фіксація
«паз-гребінь»

паропроникність

Завдяки пазо-гребневій системі і відсутності потреби заповнення вертикальних швів, витрати на
розчин зменшуються до 3-х разів, в порівнянні з
кладкою зі звичайної цегли.

Капілярна структура поризованої кераміки дозволяє забезпечити хороший вологообмін, тому стіни
у прямому розумінні цього слова “дихають”. Це
надійно захищає будинки від виникнення грибків.
Окрім того, вологість стін (водопоглинання) відіграє
важливу роль в термоізоляції.
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економічна вигода
використання
керамічних блоків.
за підрахунками
спеціалістів вартість
стінового матеріалу
становить всього 3-5%
від вартості готової
будівлі, проте саме від
якості та характеристик
стінового матеріалу

залежить комфорт
Вашого житла.
Використання
поризованих
керамоблоків
«КЕРАТЕРМ» дозволяє
знизити загальну
вартість будівництва.

13

Зниження витрат на розчин – вертикальні шви
не заповнюються розчином, що дозволяє знизити
витрати на розчин до 3-х разів! До того ж важливо
те, що чим менше розчину потрібно приготувати та
укласти, тим менше часу це займе. Отже, економлячи на розчині, Ви економите на часі виконання робіт.

Економія на оздоблюванні – завдяки високій
точності геометричних розмірів блоків КЕРАТЕРМ,
Ви можете скоротити витрати на вирівнювальних
шарах штукатурки.

Економія на влаштуванні фундаментів – маса
стіни з блоків в 1,8-2 рази менша за масу 1 м3 стіни
зі звичайної цегли. Це дозволяє зменшити товщину
перекриттів та кількість арматури.

КЕРАТЕРМ 44 та КЕРАТЕРМ 38 не потребують додаткового утеплення, для І та ІІ температурних зон
відповідно. Ви економите завдяки відмові від
утеплювача та вартості робіт його монтажу.

Зниження вартості здійснення кладки – один
блок КЕРАТЕРМ 38 та КЕРАТЕРМ 25 замінює 11,6
цеглин, то відповідно зростає і швидкість укладання
блоків. Наприклад, розрахункова швідкість укладання 1 м2 стіни з КЕРАТЕРМ 25 складає 30 хвилин,
в той час як для звичайної цегли знадобиться
2 години. Відповідно робітник встигає зробити більше за кожен день роботи.
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кератерм

виробництво

«Кузьминецька
будівельна
кераміка» —
найбільше підприємство
в Україні, що
спеціалізується
на виробництві
поризованих керамічних
блоків під ТМ
«КЕРАТЕРМ».
Завод збудовано у 2008 році. Він укомплектований
високотехнологічним обладнанням від
кращих світових виробників, що забезпечує
автоматизоване управління процесом всього
виробництва.
Проектна потужність виробничої лінії становить
60 млн. шт. умовної цегли на рік. На підприємстві
працює 137 людей, що забезпечують безперервний
випуск та відвантаження керамічних блоків
найвищої якості.
Виробництво укомплектоване передовим
устаткуванням: іспанський прес, французька
пакувальна машина, решта обладнання – чеське.
Встановлено технологічне обладнання провідних
світових компаній: FANUC, CONTAR Plus, PKI
Teplotechna, OMS BPI ELECTRIC, VERDES, SIMENS.
Власна сировинна база, велике родовище глини,
що розташоване поблизу підприємства, в змозі
забезпечити виробництво на десятки років.
Завдяки щільній та однорідній структурі трьох шарів
глини в кар’єрі, керамічні блоки КЕРАТЕРМ мають
найкращі технічні показники.
Підприємство має власну лабораторію, яка
оснащена сучасним випробувальним обладнанням.
Регламентні дослідження допомагають
контролювати якість на всіх рівнях виробництва,
розробляти нові рецептури та вдосконалювати
існуючі.
Завод виконує повний цикл виробництва:
від видобування сировини до виготовлення і
фасування готової продукції.
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кератерм 44
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків на 1 м2 _________________ 16,8 шт.
Кількість блоків на 1 м3 _________________ 38,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки ______ 16 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки ______ 36,4 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)_________________ 1400х1200 мм
Кількість на піддоні ______________________ 60 шт.
Маса піддону з блоками _______________ 1240 кг

238 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Ш х Д х В) _______________________ 440х250х238
ммЕквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 13,4 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ* _____ 0,13 Вт/мКМаса
виробу* ______________________________ 20,2 кг/шт.
*у сухому стані

440 мм
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кератерм 44
440

440

1
380

380

250

3

250

250

250

1

2

2

1. Керамічний блок
Кератерм 44
2. Керамічний блок
Кератерм 25
3. Термовкладиш

440

440

250

250

250

380

380

440

1

440

250

1

1

2

2

250
250

1. Керамічний блок
Кератерм 44
2. Керамічний блок
Кератерм 25

Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”,
Київська обл. с. Кузьминці.
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кератерм 38
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків на 1 м2 _________________ 16,8 шт.
Кількість блоків на 1 м3 _________________ 44,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки ______ 16 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки ______ 42,1 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)_________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні ______________________ 60 шт.
Маса піддону з блоками _______________ 1050 кг

238 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Ш х Д х В) _______________________ 380х250х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 11,6 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ*_____ 0,14 Вт/мК
Маса виробу* ______________________________ 17,1кг/шт.
*у сухому стані

380 мм

кератерм 38
380
250

380

1

380

380

250

1

250
380

380

250

1. Керамічний блок
Кератерм 38
2. Керамічний блок
Кератерм 25

2

2
250
250

1
380

250

380
250

250

250

1

2

380

1. Керамічний блок
Кератерм 38
2. Керамічний блок
Кератерм 25

2

380

Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”,
Київська обл. с. Кузьминці.

19

20

кератерм 25
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків на 1 м2 _________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3 _________________ 44,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки ______ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки ______ 42,1 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)_________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні ______________________ 60 шт.
Маса піддону з блоками _______________ 1050 кг

238 мм

380 мм
250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Ш х Д х В) _______________________ 250х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 11,6 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ*_____ 0,23 Вт/мК
Маса виробу* ______________________________ 17,1кг/шт.
*у сухому стані

кератерм 25
380
248

380

1

380

380

250

1

250
380

380

250

1. Керамічний блок
Кератерм 38
2. Керамічний блок
Кератерм 25

2

2
250
250
1

380

380

1

1

380

250

380

1

250
250

1. Керамічний блок
Кератерм 25

Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”,
Київська обл. с. Кузьминці /
“Бережанський завод “Керамік”,
Тернопільська обл., м. Бережани.
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кератерм 25 WB
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків на 1 м2 _________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3 _________________ 44,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки ______ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки ______ 42,1 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)_________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні ______________________ 60 шт.
Маса піддону з блоками _______________ 1050 кг

238 мм

380 мм
250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Ш х Д х В) _______________________ 250х380х238
ммЕквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 11,6 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ* _____ 0,14 Вт/мКМаса
виробу* ______________________________ 17,1 кг/шт.
*у сухому стані

кератерм 25 WB
380
250

380

1

380

380

250

1

250
380

380

250

1. Керамічний блок
Кератерм 38
2. Керамічний блок
Кератерм 25 WB

2

2
250
250
1

1

380
250

250

380

380

1

380

1

250
250

1. Керамічний блок
Кератерм 25 WB

Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”,
Київська обл. с. Кузьминці.
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кератерм 12
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків на 1 м2 _________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3 _________________ 92 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки ______ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки ______ 87 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)_________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні ______________________ 120 шт.
Маса піддону з блоками _______________ 1130 кг

238 мм
380 мм
120 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Ш х Д х В) _______________________ 120х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 5,6 шт.
Маса виробу* ______________________________ 9,2 кг/шт.
*у сухому стані

кератерм 12

1

380

120

380

120

380

1

2
380

2

250
250
1. Керамічний блок
Кератерм 25
2. Керамічний блок
Кератерм 12

Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”,
Київська обл. с. Кузьминці
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кератерм 10
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків на 1 м2 _________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3 _________________ 111 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки ______ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки ______ 105 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)_________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні ______________________ 144 шт.
Маса піддону з блоками _______________ 1150 кг

238 мм
380 мм
100 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Ш х Д х В) _______________________ 100х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 4,6 шт.
Маса виробу* ______________________________ 7,8 кг/шт.
*у сухому стані

кератерм 10

380

100

380

100

1

380

380

1

2

2

250
250
1. Керамічний блок
Кератерм 25
2. Керамічний блок
Кератерм 10

Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”,
Київська обл. с. Кузьминці /
“Бережанський завод “Керамік”,
Тернопільська обл., м. Бережани.
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приклади конструкції стін

ОДНОШАРОВА
СТІНА

ДВОШАРОВА
КОНСТРУКЦІЯ
ІЗ УТЕПЛЮВАЧЕМ

ДВОШАРОВА
КОНСТРУКЦІЯ ІЗ
ВЕНТИЛЬОВАНИМ
ПРОМІЖКОМ

ТРИШАРОВА
КОНСТРУКЦІЯ ІЗ
ВЕНТИЛЬОВАНИМ
ПРОМІЖКОМ

2.
1.
2.
3.

5.
1.

3.

4.

9.
3.
8.

8.
5.

6.
6.
7.

9.

7.

10.

1.

Блок КЕРАТЕРМ 38

6. Облицювальна цегла

2. Блок КЕРАТЕРМ 25

7. Вентильований прошарок

3. Внутрішня штукатурка

8. Гнучка в’язь

4. Тепла штукатурка

9. Пластиковий дюбель

5. Утеплювач

10. Зовнішня штукатурка

технологія укладання блоків

Розчин

Горизонтальне з’єднання

Для кладки блоків застосовують звичайний цементно-піщаний або теплий розчин.

Розчин кладуть на всю ширину ряду. Товщина шару
розчину після кладки повинна складати 8-12 мм.

Вертикальне з’єднання
Пустотілі керамічні блоки в ряду з’єднуються між
собою за допомогою кріплення «паз-гребінь» без
розчину.
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Чи впливає порожнистість блоків на несучу
здатність стіни?
Наявність пустот покращує теплоізолюючі властивості блоку без втрати міцності. Марка міцності
«КЕРАТЕРМ» дозволяє зводити багатоповерхові
будівлі. Для порівняння:
Марка міцності бетону М-200, 220 кгс/см2
КЕРАМІЧНИЙ БЛОК М-100, 110 кгс/см2
Цегла М-75-М-100, 82-110 кгс/см2
Піно / Газобетон М-25, 28 кгс/см2

3а рахунок чого зменшується вартість стіни
з блоків «КЕРАТЕРМ» в порівнянні з іншими
матеріалами?
Економія досягається за рахунок:
зменшення вартості робіт по кладці блоків
в 1,5-2 рази;
зменшення кількості розчину до 3-х разів;
зменшення часу виконання робіт в 2,5 рази для
зведення стін (1 робітник зводить стіну до 8 м3
за день);
відсутність або зниження витрат на утеплення;
стіна з керамічного блоку «КЕРАТЕРМ» майже
в два рази легша за стіну з цегли, тому товщина
міжповерхових перекриттів також зменшується,
тому витрати на бетон та арматуру також нижчі;
будинок з блоків влітку подарує Вам прохолоду
(теплова інерція), взимку – знизить витрати на
опалення (низька теплопровідність), а в міжсезоння можна обійтися без опалення (акумуляція
тепла).

питання, що звучать найчастіше

Яка головна особливість керамічних блоків
«КЕРАТЕРМ»?
Керамічні блоки «КЕРАТЕРМ» мають мінімальну теплопровідність завдяки своїй поризованій структурі.
Даний ефект досягається шляхом додавання в глину тирси, яка в печі вигорає, залишаючи замкнуті
мікропори, це робить «КЕРАТЕРМ» високоефективними блоками (780 кг/м3).
Блоки не кришаться, дюбеля тримаються, мають
високі показники зусилля на виривання дюбелів
100-120 кгс, що робить можливим застосування
будь-яких фасадних систем та утеплювачів.

Якщо виконувати кладку з блоків
«КЕРАТЕРМ» на цементно-піщаний розчин,
чи не погіршаться характеристики теплового опору стіни?
Для отримання максимальних теплотехнічних
характеристик, ми рекомендуємо використовувати
“теплий розчин”. Проте використання звичайного
розчину призводить до несуттєвого зниження
теплотехнічних характеристик стінової конструкції.
Так що вибір за Вами, який розчин застосовувати.

Чи можна залишити стіни з блоків
«КЕРАТЕРМ» без облицювання?

Які штукатурки підходять для стін з блоків
«КЕРАТЕРМ»?

Рекомендовано облицьовувати стіни з керамічних
блоків «КЕРАТЕРМ». Підходять різні фасадні матеріали: лицьова цегла, штукатурки, навісні системи.

Стіни з керамічних блоків «КЕРАТЕРМ» можуть бути
оштукатурені будь-якими розчинами. Для цього
торці блоків мають спеціальні технологічні пази.

Які розчини використовують для кладки
стін з блоків?

Скільки років прослужить будинок, якщо
ваш блок має морозостійкість F35?

Для кладки можна використовувати теплоізоляційні
або звичайні цементні розчини марки не нижче
М-35.

Будинок прослужить більше 100 років.

Чи потрібно заповнювати вертикальні шви
розчином?

Чи можна спирати плити перекриття на стіну з КЕРАМІЧНИХ БЛОКІВ?

Ні, не потрібно. Вертикально блоки з’єднуються
за рахунок системи «паз-гребінь», що забезпечує
стійкість та міцність стінової конструкції.

Так, можна, дотримуючись вимог діючих нормативних документів.
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керамічні
блоки 2.12 NF.
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виробництво

Бережанський
цегельний завод
«Керамік» —
підприємство повного
циклу виробництва,
розташоване в
Тернопільській області
та спеціалізується на
випуску керамічних
блоків формату 2.12 NF
та крупноформатних
поризованих керамічних
блоків.
Впродовж 2018 – 2020 рр. була проведена повна
реконструкція підприємства та всіх виробничих
ліній. Виробництво оснащене провідним європейським обладнанням: іспанські преси, швейцарські
різальні автомати, білуни і розтирач польського
виробництва, обладнання печі – італійське. Команда, що працювала над реконструкцією, інтернаціональна: проектанти з Польщі, технолог з Італії,
а автоматизацію процесів забезпечили українські
фахівці.
Конструкція печі та сушки «Бережанського цегельного заводу «Керамік» не мають аналогів в Україні.
Сушка виконана з системою теплозбереження та
можливістю автономної роботи кожної камери з
різними видами виробів. Піч довжиною 140 метрів
розрахована на рядові та лицьові вироби з можливістю флеш-випалу.
Планова потужність підприємства складає 60 млн. шт.
умовної цегли на рік. Цілодобову роботу цього потужного підприємства забезпечуватимуть 140 працівників.
Завод працює на власній сировинні – у трьохстах
метрах від заводу знаходиться кар’єр з покладами
суглинків, придатних для виготовлення рядових
пустотних виробів. Розвіданих запасів вистачить
щонайменше на 30 років.
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блок керамічний рядовий 2.12. NF
М-125

ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків (0,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки _____29 шт. / 26 шт.
Кількість блоків (0,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки _____241 шт. / 216 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______60 шт. / 52 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 210 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______90 шт. / 78 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 205 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________252 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1160 кг

138 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х138
ммЕквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 2,12 шт.
Марка міцності ____________________________ М-125Маса
виробу* ______________________________ 4,5 кг/шт.
*у сухому стані

120 мм

Виробник – “Бережанський завод “Керамік”,
Тернопільська обл., м. Бережани.

блок керамічний рядовий 2.12. NF
М-150

ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків (0,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки _____29 шт. / 26 шт.
Кількість блоків (0,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки _____241 шт. / 216 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______60 шт. / 52 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 210 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______90 шт. / 78 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 205 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________252 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1160 кг

138 мм

120 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х138
ммЕквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 2,12 шт.
Марка міцності ____________________________ М-150Маса
виробу* ______________________________ 4,5 кг/шт.
*у сухому стані

250 мм

Виробник – “Бережанський завод “Керамік”,
Тернопільська обл., м. Бережани.
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блок керамічний рядовий 2.12. NF
М-100

ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків (0,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки _____29 шт. / 26 шт.
Кількість блоків (0,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки _____241 шт. / 216 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______60 шт. / 52 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 210 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______90 шт. / 78 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 205 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________252 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1160 кг

138 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х138
ммЕквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 2,12 шт.
Марка міцності ____________________________ М-100Маса
виробу* ______________________________ 4,5 кг/шт.
*у сухому стані

120 мм

Виробник – “Бережанський завод “Керамік”,
Тернопільська обл., м. Бережани.

блок керамічний рядовий 2.12. NF
М-100

ВИКОРИСТАННЯ
Кількість блоків (0,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки _____29 шт. / 26 шт.
Кількість блоків (0,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки _____241 шт. / 216 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______60 шт. / 52 шт.
Кількість блоків (1,0) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 210 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м2 / 1 м2 кладки ______90 шт. / 78 шт.
Кількість блоків (1,5) на 1 м3 / 1 м3 кладки ______241 шт. / 205 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________252 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1160 кг

138 мм

120 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х138
ммЕквівалент умовної цегли 1 НФ ______ 2,12 шт.
Марка міцності ____________________________ М-100Маса
виробу* ______________________________ 4,5 кг/шт.
*у сухому стані

250 мм

Виробник – “РМД Керам”,
Хмельницька обл., с. Москалівка
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рядова цегла
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виробництво

«РМД «Керам» –
група підприємств,
що спеціалізується на
виробництві рядової
цегли М 100-150 та
цегли формату 2.12 NF.
Підприємства групи
розміщені в селах
Москалівка, Рідкодуби
та Доброгорща
Хмельницької області.
Підприємство в с. Москалівка було реконструйоване та оновлене в 2018-2020 рр. Відтепер підприємство готове до безперервної роботи впродовж
цілого року. Нова технологія направляє гаряче
повітря з печі до сушарень з цеглою – це дозволяє
бережливо використовувати енергоресурси.
У 2020 році підприємство почало випуск керамічних блоків формату 2.12 NF.
Підприємство в с.Доброгорща працює за класичною технологією випалу цегли. Тут випускається
повнотіла рядова цегла міцністю М-100 та М-125.
Потужність підприємства складає 4,5 млн. штук
цегли на рік.
Підприємство в с. Рідкодуби також працює за класичною системою випалу цегли. З печей заводу
виходить повнотіла рядова цегла з технологічними
отворами М-125 та М-150. Потужність підприємства – 3 млн. штук. цегли на рік.
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рядова цегла
ПОВНОТІЛА
З ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ПОРОЖНИНАМИ
М-150
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість цегли (0,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______62 шт. / 51 шт.
Кількість цегли (0,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 420 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м2 /1 м2 кладки _______128 шт. / 102 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 408 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______190 шт. / 153 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 402 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________300 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1120 кг

65 мм

120 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х65
ммМарка міцності ____________________________ М-150Маса
виробу* ______________________________ 3,3 кг/шт.
*у сухому стані

Виробник – “РМД Керам”,
Хмельницька обл., с. Москалівка, с. Рідкодуби,
с. Доброгорща

рядова цегла
ПОРОЖНИСТА
М-125
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість цегли (0,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______62 шт. / 51 шт.
Кількість цегли (0,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 420 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м2 /1 м2 кладки _______128 шт. / 102 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 408 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______190 шт. / 153 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 402 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________300 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________960 кг

65 мм

120 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х65
ммМарка міцності ____________________________ М-125Маса
виробу* ______________________________ 3,1 кг/шт.
*у сухому стані

Виробник – “РМД Керам”,
Хмельницька обл., с. Москалівка, с. Рідкодуби,
с. Доброгорща
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рядова цегла
ПОВНОТІЛА
М-125
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість цегли (0,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______62 шт. / 51 шт.
Кількість цегли (0,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 420 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м2 /1 м2 кладки _______128 шт. / 102 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 408 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______190 шт. / 153 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 402 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________300 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1075 кг

65 мм

120 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х65
ммМарка міцності ____________________________ М-125Маса
виробу* ______________________________ 3,5 кг/шт.
*у сухому стані

Виробник – “РМД Керам”,
Хмельницька обл., с. Москалівка, с. Рідкодуби,
с. Доброгорща

рядова цегла
ПОВНОТІЛА
М-100
ВИКОРИСТАННЯ
Кількість цегли (0,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______62 шт. / 51 шт.
Кількість цегли (0,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 420 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м2 /1 м2 кладки _______128 шт. / 102 шт.
Кількість цегли (1,0) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 408 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м2 /1 м2 кладки _______190 шт. / 153 шт.
Кількість цегли (1,5) на 1 м3 /1 м3 кладки _______512 шт. / 402 шт.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Розміри піддону (Ш х Д)______________________________1000х1000 мм
Кількість на піддоні ___________________________________300 шт.
Маса піддону з блоками ____________________________1075 кг

65 мм

120 мм

250 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри (Д х Ш х В) _______________________ 250х120х65
ммМарка міцності ____________________________ М-100Маса
виробу* ______________________________ 3,5 кг/шт.
*у сухому стані

Виробник – “РМД Керам”,
Хмельницька обл., с. Москалівка, с. Рідкодуби,
с. Доброгорща
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48

29

12

164

38
17
36
17
13

7

8

Промисловоцивільне
будівництво

Мале
котеджне
будівництво

Івано-Франківськ

3

4

6

Львів

8

12

18

Луцьк

4

9

16

Тернопіль

3

4

10

Ужгород

Приватне
будівництво
7

Чернівці

1

4

3

Хмельницький

6

12

18

Житомир

2

4

6

Вінниця
Одеса
Миколаїв

2

6

9

20

18

42

1

2

4

Кропивницький
Черкаси
Київ

2

1

1

5

2

32

47

85

Чернігів

2

2

4

Суми

1

4

3

1

3

Полтава
Харків

1

2

6

Дніпро

2

8

7

Запоріжжя
Херсон

2
6

5

80

наші об’єкти
8

8

9
4
8

3

17

2

7
11

ПЦБ - Промислово-цивільне будівництво – 89 об’єктів.
МКБ - Мале котеджне будівництво – 152 об’єкти.
ПБ - Приватне будівництво – 257 об’єкти.
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відділ продажу:
м. Київ,
Кловський узвіз, 7,
БЦ Carnegie Tower;
(067) 242-25-02,
(067) 982-38-54;
info@keraterm.ua
keraterm.ua

