
This is a post-print of: Inżynier Budownictwa, vol. 148, nr  3, 2017, p. 70-75 

 

1 

LEKKIE POKRYCIA Z PŁYT WARSTWOWYCH 

Kowalski Dariusz, Urbańska-Galewska Elżbieta 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska 

Inżynier Budownictwa, vol. 148, nr 3, 2017, p. 70-75 

Kowalski D., Urbańska-Galewska E., „Lekkie pokrycia z płyt warstwowych”, Inżynier Budownictwa, vol. 148, nr  3, 2017, p. 70-75 

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,lekkie_pokrycia_z_plyt_warstwowych,9890 

Abstrakt: Zastosowanie płyt warstwowych umożliwia szybka realizację inwestycji przez maksymalne skrócenie 

okresu wykonania robót budowlano-montażowych i wykończeniowych. 
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