
Якісна цегла в Івано-Франківську 
Цей матеріал для зведення стін використовується людством впродовж віків. Унікальні          
властивості, велика кількість різновидів та постійне вдосконалення тримають цей         
будівельний матеріал в топі продажів. Гуртівня будівельних матеріалів КУБ в          
Івано-Франківську пропонує якісну цеглу, купити яку можна гуртом і в роздріб. 
 

Характеристики рядової цегли 
З рядової цегли мурують стіни житлових будинків, тримаючі конструкції, цокольні          
поверхи, шахти ліфтів, колони та багато інших споруд. Характеристики матеріалу          
дозволяють використовувати його для різних потреб.  
Головні переваги цегли наступні: 

● стійкість до зміни температурних режимів експлуатації, 
● хороші теплоізоляційні властивості, 
● високий рівень звукоізоляції, 
● стійкість до вологи, 
● довгий термін експлуатації. 

 
Сучасні технології дають можливість вдосконалювати сировину та процес        
виробництва. Мережа КУБ в Івано-Франківську пропонує великий вибір цегли, ціна якої           
залежить від особливих характеристик: 

● вогнетривка цегла, придатна для мурування камінів, печей та пічних труб; 
● силікатна цегла екологічно чиста та безпечна за своїми складниками; 
● керамічна червона цегла на основі глини зі спеціальними домішками.  

Якщо плануєте будувати дім в Івано-Франківську, магазин КУБ пропонує вам цеглу           
гуртом та в роздріб.  
 

Різновиди цегли 
На ринку будівельних матеріалів можна знайти два різновиди цегли, кожен з яких має 
свої особливості та призначення.  
Пустотіла цегла, високі теплоізоляційні властивості цього матеріалу роблять його дуже 
популярним. Наскрізні пустотілі отвори, заповнені повітрям, створюють захисний шар, 
що утримує тепло всередині приміщень.  
Повнотіла цегла немає пустот всередині, тому вона міцніша і здатна витримувати 
більші навантаження.  
 
В переліку будівельних матеріалів магазину КУБ в Івано-Франківську ви знайде цеглу, 
ціна та характеристики якої вам підходять.  



Де в Івано-Франківську купити цеглу недорого 
Якщо ви плануєте будувати дім в Івано-Франківську або області завітайте на сайт            
гуртівні будівельних матеріалів КУБ. Тут ви знайдете цеглу, вартість якої вас влаштує.            
Ми отримуємо поставки напряму у виробників, без зайвих посередників. Саме тому           
продаємо цеглу дешево. 
В мережі КУБ ви можете придбати товари у потрібній вам кількості. Жодних обмежень.             
Чи вам потрібна цегла на багатоповерховий будинок, чи на невеликий перестінок,           
звертайтесь у гуртівню КУБ в Івано-Франківську. Ми продаємо цеглу гуртом та в            
роздріб. 
Доставка цегли — це доволі складний процес. З магазином КУБ вам не доведеться             
витрачати на нього час та зусилля. Заходьте у вкладку “Послуги та оплата” на нашому              
сайті та замовляйте доставку цегли у Надвірну, Яремче, Косів, Рожнятів, Рогатин,           
Снятин, Тлумач та інші міста і села області.  
Будуйтесь разом з КУБ. Це вигідно та зручно!  
 

Якісна цегла дешево в Чернівцях 
 
Цегла дуже популярний матеріал для кладки стін. Це штучний камінь у формі            
паралелепіпеда, який випалюють з глини. Безсумнівно цеглу можна назвати одним з           
найдавніших будівельних матеріалів, виготовлених людиною. Процес та склад        
сировини постійно вдосконалюється з розвитком технологій.  
Якщо ви плануєте розпочати будівництво в Чернівцях та шукаєте якісну цеглу, купити її             
можна в магазині КУБ. Тут ціни найнижчі.  
 

Види цегли: вартість та застосування 
 
Популярність цегли зумовлює різноманіття її видів. Гуртівня КУБ в Чернівцях пропонує           
вам найпоширеніші.  
 

● Вогнетривка цегла. Застосовується в приватному та промисловому будівництві,        
підходить для спорудження печей, камінів, димоходів та трубопроводів.  

● Лицьова цегла. Призначена для зовнішнього оздоблення стін. Використовується        
як зовнішній шар на завершальному етапі робіт.  

● Силікатна цегла. Ціна її менша, складається з кварцового піску і вапна. З неї             
можна будувати споруди висотою до двох поверхів, на висотки у неї не вистачає             
міцності.  

● Керамічна рядова цегла. Цей матеріал має найширше застосування в         
будівництві. Використовується для зовнішніх стін, внутрішніх перестінків,       
різноманітних будівель та споруд.  



 
На сайті магазину КУБ в Чернівцях ви можете порівняти ціни та вибрати найкращий             
для вас варіант. 
 

Технічні характеристики цегли 
 
Незмінна популярність будівельного матеріалу протягом багатьох років звичайно ж         
пояснюється його якісними характеристиками. Цегла володіє такими властивостями: 

● висока міцність та здатність витримувати навантаження; 
● морозостійкість, цей матеріал здатний витримувати низькі температури; 
● стійкість до різних кліматичних умов та здатність витримувати перепади         

температури; 
● відмінна звукоізоляція; 
● щільність, слід зауважити, що існує два види цегли: пустотіла та повнотіла;           

перша краще зберігає тепло, друга — витримує навантаження; 
● стандартний розмір одинарної цегли 250*120*65 мм, він найзручніший для         

мурування; 
● колір цегли залежить від складу глини та полімерних добавок.  

В магазині КУБ ви можете придбати потрібну вам цеглу гуртом та в роздріб. У нас               
завжди є в наявності необхідна кількість матеріалу.  
 

Які існують марки цегли 
Марка цегли вказує на її міцність та здатність витримувати навантаження.          
Позначається літерою М та цифрами від 50 до 500. Більша цифра - вища міцність, але               
й вища ціна. Тому обирайте потрібне вам співвідношення. 
Найбільш поширений попит на марки М 100 та М 150. Такої міцності достатньо для              
будівництва невеликих житлових будинків. 
 

Де у Чернівцях купити цеглу дешево 
 
Гуртівня будівельних матеріалів КУБ купує цеглу великими партіями у виробників.          
Робота без посередників дає можливість робити вигідні пропозиції нашим клієнтам.          
Діюча система знижок та акційні пропозиції дають вам можливість купити цеглу           
недорого.  
Доставка цегли на будівельний майданчик — це також клопітна справа. Щоб не            
витрачати на неї час та зусилля, замовляйте послугу на сайті магазину КУБ в             
Чернівцях. Ми відвеземо вашу цеглу у Хотин, Новодністровськ, Кіцмань, Сторожинець,          
Берегомет та інші міста.  
 



Якісна цегла в Рівному за вигідними цінами 
 
Цегла — це поширений будівельний матеріал, який використовується для мурування          
стін. Штучний камінь правильної форми зручний для кладки. З цегли будують стіни,            
перегородки, опори для різноманітних конструкції. Сфера використання матеріалу        
досить широка.  
Магазин будівельних матеріалів КУБ в Рівному пропонує великий вибір різного виду           
цегли. Вартість залежить від технічних характеристик.  
Перевагою нашого магазину є вчасні поставки необхідної кількості товару. З КУБ у вас             
не виникатиме проблем з наявністю будівельних матеріалів на майданчику. Ми          
продаємо цеглу гуртом та в роздріб.  
 

Технологія виробництва цегли 
 
Для отримання якісного результату необхідно правильно підібрати сировину та         
дотримуватися технологічного процесу. Є два різні види цегли: керамічна та силікатна. 
 
Керамічна цегла виготовляється з дрібнофракційної глини зі сталим складом         
матеріалів. В результаті отримуємо бруски червоного кольору. Технологічний процес         
можна поділити на три етапи: 

● видобуток глини та підготовка суміші; 
● формування та сушіння цегли; 
● остаточний випал виробів.  

 
Для виробництва силікатної цегли потрібний кварцових пісок та вапно. Технологічний          
процес складається з наступних етапів: 

● приготування сировинної суміші; 
● пресування цегляних блоків; 
● обробка цегли насиченою парою в автоклаві.  

Кожний вид має свої переваги та недоліки, але існує ряд характеристик, властивих усім             
видам цегли. 

Характеристики цегли, купити яку можна в гуртівні КУБ в         
Рівному 
 
Популярність матеріалу на ринку та незмінність попиту протягом років пояснюється          
якісними властивостями: 

● високі теплоізоляційні властивості; 
● міцність та довговічність матеріалу; 
● стійкість до перепаду температур; 



● високий рівень звукоізоляції. 
Хоча розвиток технологій дозволяє виробляти альтернативні матеріали для зведення         
стін, цегла, ціна якої вища, залишається популярною для кладки стін житлових           
будинків. Адже це екологічний та натуральний варіант. 
 

Чому гуртівня будівельних матеріалів КУБ у Рівному       
пропонує цеглу дешево 
 
Ми закуповуємо товари безпосередньо у виробників та зберігаємо на власних складах.           
Це дає можливість запропонувати нашим клієнтам вигідні ціни. Не економлячи на           
якості у нас можна купити цеглу недорого. 
Для того, щоб визначитись, яка цегла потрібна вам, достатньо зайти на сайт магазину             
КУБ. Тут ви знайдете всю необхідну корисну інформацію. 
Ще одна перевага нашого магазину - доставка товару. На нашому сайті у вкладці             
“Послуги та оплата” ви знайдете всі розцінки та пропозиції. Ми вивеземо вашу цеглу у              
Вараш, Дубно, Костопіль, Сарни, Корець та інші міста і села області. 
 
 
 
 
 
 
 


