rynek budowlany / żurawie w mieście

Żurawie Mazura
w Gliwicach i Krakowie
Żuraw z firmy Mazur wykorzystany
podczas wymiany konstrukcji
dachu kina Bajka w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów.
Obok pokazano sposób jego
posadowienia
Fot. Krzysztof Mazur
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Budowa w Krakowie
przy ul. Kijowskiej.
Żuraw dostarczony przez firmę
Krzysztofa Mazura, został
zamontowany na kotwie traconej,
zabetonowanej w płycie dennej
Fot. Krzysztof Mazur
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TYNKI to kwartalnik stworzony
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z myślą o inwestorach i wykonawcach
budowlanych, poświęcony branży
wykończeniowej ze szczególnym
naciskiem na tynki wewnętrzne
i zewnętrzne. Opisuje sposoby,
materiały i narzędzia służące
do poprawnego wykonawstwa.
Kwartalnik jest kolportowany
wśród wykonawców robót tynkarskich,
hurtowni materiałów budowlanych,
architektów i projektantów
oraz spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych.
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