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1  |   ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ  

Kształtki CZAMANINEK przeznaczone są do wykonywania 
obmurówek wieńca stropowego bez konieczności zastosowania 
szalunku drewnianego - klasycznego. Poznaj nasz system 
i oszczędności jakie generuje na budowie.

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE

CZAMANINEK KLBL i U
do ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
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Podstawowy surowcem do produkcji 
systemu kształtek CZAMANINEK KLB i U 
jest beton lekki. 

Używamy najwyższej jakości kruszywa 
o frakcji 2:8, keramzytu o frakcji 1:4 i 4:8 
oraz piasku 0:2.

Kształtki są lekkie i bardzo wytrzymałe. 
W prosty sposób przyśpieszają budowe wieńca 
oraz znacznie ograniczają koszty jego wykonania.

Nie potrzeba już klasycznego szalunku 
drewnianego. Zero deskowania!

Tylko przemyślane rozwiązania
stanowią realną oszczędność!

UNIWERSALNE 

LEKKIE, PROSTY MONTAŻ

OSZCZĘDNE

MOCNE I WYTRZYMAŁE

KSZTAŁTKI STROPOWE
wymierne oszczędności na budowie

do zastosowania z każdym stropem i pustakiem

zapewniają komfort w trakcie układania

brak odpadów, brak klasycznego drewnianego szalunku

 dzięki mieszance betonu i kruszyw lekkich

Kształtki CZAMANINEK przeznaczone są do wykonywania 
obmurówek wieńca stropowego bez konieczności zastosowania 
szalunku drewnianego - klasycznego. Poznaj nasz system 
i oszczędności jakie generuje na budowie.

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE

CZAMANINEK KLBL i U
do ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

WIENIEC

BEZ
szalunku*

*) eliminacja klasycznego szalunku drewnianego poprzez zastosowanie kształtek 



3  |   PRODUKTY UNIWERSALNE  

PROFESJONALNIE KOMPATYBILNE

Unikatowe wzornictwo
i wyjątkowe właściwości

Skuteczna
izolacja wieńca

Dzięki zastosowanym materiałom 
(beton lekki) kształtki posiadają 
bardzo niską nasiąkliwość oraz wysoką 
izolacyjność cieplną.

szeroka 
gama produktów

Kształtki CZAMANINEK są uniwersalne. Można stosować je w połączeniu 
z powszechnie dostępnymi na rynku systemami stropowymi:

• stropy teriva
• stropy wylewane
• stropy płytowe
• inne opaski wieńcowe - np. fundamentowe

Wszystkie elementy naszego systemu kształtek powstają w jednej 
fabryce, co pozwala nam na stałą kontrolę jakości produktu 
oraz klasy surowców. 

System
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KSZTAŁTKI WIEŃCOWE CZAMANINEK

24cm

7,5cm

3 szt./mb muru • na palecie: 80 szt. 3 szt./mb muru • na palecie: 48 szt. 4 szt./mb muru • na palecie: 200 szt.

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
37,5/24/33 przeznaczona do 

wykonywania obmurówek 
wieńca stropowego.

Do zastosowania z pustakami 
ognioodpornymi H30.

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
31/36,5/33 przeznaczona do 

wykonywania obmurówek 
wieńca stropowego.
Do zastosowania 
z pustakiem 36,5.

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
7,5/24/25 przeznaczona do 

wykonywania obmurówek 
wieńca stropowego
Do zastosowania 

na ścianach wewnętrznych.

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA KLBL 24/37,5

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA KLBL 36,5

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA KLBL 24

Zastosowanie: - stropy typu teriva - stropy płytowe - stropy wylewane - fundamenty, opaski

24cm

31,5cm

3 szt./mb muru • na palecie: 80 szt.

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
31,5/24/33 przeznaczona do 

wykonywania obmurówek 
wieńca stropowego.

Do zastosowania z pustakiem 24.

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA KLBL 24

3 szt./mb muru • na palecie: 100 szt.

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
31,5/18/33 przeznaczona do 

wykonywania obmurówek 
wieńca stropowego.

Do zastosowania z pustakiem 18.

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA KLBL 18

3 szt./mb muru • na palecie: 96 szt.

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA KLBL 24/27

Kształtka wieńcowa o wymiarach 27/24/33 
przeznaczona do wykonywania obmurówek 

wieńca stropowego.
Do zastosowania z pustakiem 24.
Do stropów obniżonych - 20cm.
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5  |   REALNE OSZCZĘDNOŚCI

ZALETY, KTÓRYM TRUDNO SIĘ OPRZEĆ

Nie tylko strop!

Dobre
na start!

Stosowanie kształtek wieńcowych skraca czas budowy i powoduje wymierne 
korzyści ekonomiczne po stronie wykonawcy i inwestora. Podstawowe zalety to:

• brak tradycyjnego szalunku drewnianego (deski, gwoździe, praca)
• prosty montaż  
• bez rozszalowywania
• ekologia 
• pewna i trwała izolacja
• brak odpadów
• chropowata powierzchnia - bardzo dobra przyczepność betonu

Oszczędność to umiejętność unikania zbędnych wydatków!

jedyny 
tak uniwersalny!

System

Zaczynając od fundamentu wszystkie 
wieńce opaskowe w prosty sposób 
wykonasz za pomocą naszych 
kształtek U. 
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KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA U24

KSZTAŁTKA ŻEBRA
ROZDZIELCZEGO 70EU

Kształtka żebra rozdzielczego 
przeznaczona jest do 

wykonania żebra rozdzielczego 
w stropie gęstożebrowym

w rozstawie osiowym belek 
co 70 cm.

KSZTAŁTKA ŻEBRA
ROZDZIELCZEGO 60EU

Kształtka żebra rozdzielczego 
przeznaczona jest do 

wykonania żebra rozdzielczego 
w stropie gęstożebrowym

w rozstawie osiowym belek 
co 60 cm.

KSZTAŁTKA ŻEBRA
ROZDZIELCZEGO

UZUPEŁNIAJĄCA 30

Kształtka żebra rozdzielczego 
przeznaczona jest do 
wykonania szalunku

 w stropie gęstożebrowym.

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE CZAMANINEK

24cm

24cm

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
24/24/25 przeznaczona 

do wykonywania obmurówek 
wieńca stropowego.

Do zastosowania z pustakiem 24.

52cm

4 szt./mb muru • na palecie: 120 szt.

rozstaw 70 cm • na palecie: 120 szt. rozstaw 60 cm  • na palecie: 280 szt. bez docinania • na palecie: 312 szt.

KSZTAŁTKA
WIEŃCOWA U31

Kształtka wieńcowa o wymiarach 
31/24/33 przeznaczona 

do wykonywania obmurówek
wieńca stropowego.

Do zastosowania z pustakiem 24.

3 szt./mb muru • na palecie: 60 szt.

Zastosowanie: - stropy typu teriva - stropy płytowe - stropy wylewane - fundamenty, opaski
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Otrzymujesz od nas zestaw produktów, które oszczędzają Twój 
czas i pieniądze. 

System kształtek CZAMANINEK KLB L i U   
to system kompletny. 
Oszczędzaj na każdej budowie!

Każda kształtka wieńcowa CZAMANINEK  jest wypadkową naszych wieloletnich 
doświadczeń jako producenta materiałów budowlanych. Przemyślana od początku do 
końca.

Nasze standardy produkcyjne pozwalają utrzymać wysoką dokładność i powtarzalność 
każdej kształtki, która opuszcza fabrykę. Masz pewność, że to produkt najwyższej jakości.
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BUDOWA BARDZIEJ   
EKONOMICZNA.

Stosując kształtki wieńcowe Czamaninek 
zyskujesz możliwość prostego wykonania 
wieńców i opasek bez tradycyjnego 
szalunku z desek.

Skracasz czas budowy stropu do absolutnego 
minimum. Oszczędzasz czas i materiał!

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych 
Klientów stworzyliśmy uniwersalny system 
kształtek KLB, U oraz żeber rozdzielczch pasujący 
do każdego systemu budowlanego.
 

Wybierz najlepsze rozwiązanie 
dla Twojego domu!

UNIWERSALNY SYSTEM KSZTAŁTEK
 optymalizacja na każdej budowie

KSZTAŁTKI KLB C

KSZTAŁTKI ŻEBRA ROZDZIELCZEGO

KSZTAŁTKI U

KSZTAŁTKI KLB L i U

pewne oparcie stropu na murach wewnętrznych

przyspiesza prace budowlane

pewne wieńce opaskowe na każdy mur i fundament

obmurówka wieńca stropowego bez szalunku tradycyjnego

WIENIEC

BEZ
szalunku z desek!



9  |   WSPÓLNIE ZADBAMY O TO CO WAŻNE

Oferujemy szeroki wachlarz 
produktów z betonu lekkiego.

Zbuduj 
z nami cały
dom!

ŚRODOWISKO

Budujesz dom aby uciec na łono natury, 
z dala od miejskiego zgiełku?

Ważnym aspektem zastosowania naszych 
kształtek jest ekologia i troska o otoczenie.

Tradycyjne szalunki drewniane to duże ilości 
desek, kantówek, bali. Do pozyskania materiału 
zużywa się ogromne ilości drzew niszcząc 
naturalne środowisko. 

Kształki wieńcowe redukują zużycie drewna 
budowlanego do absolutnego minimum!

blisko
z naturą

System
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GWARANCJA 
WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ.

Bez względu na to, czy jesteś inwestorem,
deweloperem czy wykonawcą inwestycji 
doskonale rozumiemy, że w przypadku Twojej
budowy nie może być mowy o kompromisach!

Naszą przewagą jest kompleksowość, 
oraz najwyższa jakość produktów.

Odpowiedni wybór pustaków ściennych 
zapewnia wymierne oszczędności oraz 
komfort w trakcie użytkowania budynku.

Wybierz najlepsze rozwiązanie 
dla Twojego domu!

nasze motto:

MOC
w jakości

POZNAJ INNE NASZE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU

SYSTEM STROPOWY
CZAMANINEK K9 EU

GOTOWE NADPROŻA
z betonu lekkiego

SYSTEM ŚCIENNY
CZAMANINEK AKU K5



www.czamaninek.plfacebook.com/czamaninek

Producent Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.| Czamaninek 3, 87-875 Topólka
tel. 609 22 88 01, tel. 54 286 94 44 | NIP: 889 151 97 87

czamaninek@wp.pl

#mocwjakosci


