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Spółka CERADBUD została założona w 2005 roku przez braci Leszka i Włodzimierza,
jako firma rodzinna kontynuująca działalność ojca obecnych wspólników, który w 1956 roku
uruchomił w Radoszycach cegielnię.
W początkowym okresie funkcjonowania spółki podstawowym produkowanym
wyrobem była cegła budowlana pełna. Z uwagi jednak na systematycznie malejące znaczenie
w budownictwie tego rodzaju wyrobu w kolejnych latach wspólnicy spółki rozpoczęli
dywersyfikację oferty oraz skali działalności, aby zapewnić rozwój firmy i pełne
wykorzystanie jej zasobów oraz możliwości produkcyjnych, a także wykorzystać szanse
otwarcia się na nowe rynki.
Dzisiaj CERADBUD produkuje wysokiej jakości tradycyjną czerwoną ceramikę
budowlaną, ciągle podwyższając jej jakość i walory estetyczne, a także inne wyroby na bazie
glin. W ofercie spółki znajdują się cegły licówki, płytki ceglane, gliny ceramiczne, gliny
mielone, mączki ceglane, kruszywa ceramiczne oraz zaprawy zduńskie. Obecnie spółka
wdraża do produkcji naturalne tynki gliniane. CERADBUD dostarcza swoje wyroby na wiele
zagranicznych rynków, w tym na rynek litewski, łotewski, estoński, ukraiński, szwedzki oraz
niemiecki.

Spółka zajmuje się także wydobywaniem z własnej kopalni glin ceramicznych oraz ich
przetwarzaniem i dostawą do zakładów produkujących różnorodne wyroby ceramiczne.
CERADBUD, dbając o jakość produkowanych wyrobów, uruchomił w 2007 r.
zakładowe laboratorium badawcze, w którym na bieżąco kontrolowana jest jakość i cechy
produkowanych wyrobów.
Uzupełnieniem oferty spółki CERADBUD jest budowlany sklep internetowy, w którym
oferowane są klientom na terenie całego kraju wyroby produkowane przez spółkę, a także
wybrane materiały budowane produkowane przez innych producentów.
Spółka CERADBUD posiada wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 2017 r. została
wyróżniona przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD,
natomiast w 2019 r. otrzymała nagrodę Zarządu Powiatu Koneckiego – Markę Konecką.
Wieloletnie doświadczenie branżowe wspólników, oparte na tradycjach rodzinnych,
posiadane wykształcenie, wysokie kwalifikacje zatrudnianych pracowników, dbałość o
klienta i najwyższa jakość oferowanych produktów to wiodące cechy przedsiębiorstwa.
Oferta spółki CERADBUD skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm
budowlanych, hurtowni oraz składów materiałów budowlanych, a także do klubów
sportowych oraz przedstawicieli szeroko rozumianej branży ceramicznej.
Wspólnicy spółki:
Leszek Zawrzykraj, 52 lata, absolwent Technikum Elektrycznego w Kielcach oraz
Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
W latach 1994 - 2005 współprowadził wraz z ojcem cegielnię w Radoszycach. Od 2005 r.
wspólnik w spółce CERADBUD.
Włodzimierz Zawrzykraj, 46 lat, absolwent Technikum Elektrycznego w Kielcach oraz
Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Po ukończeniu studiów, w latach 2000 - 2005 pracował w należącej do ojca cegielni.
Od 2005 r. wspólnik w spółce CERADBUD.
CERADBUD posiada certyfikat jakości KZPMB CERBUD:

