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Polska Ceramika Cienia – łączymy stuletnią tradycję
ze współczesną wysoką jakością!
Cegielnia działa od XIX wieku. Niestety historia nie była dla niej łaskawa:
najpierw działania okupanta hitlerowskiego, później upaństwowienie nie pozwoliły na
normalne funkcjonowanie. Jako firma państwowa, pracowała do 1975 roku,
produkując cegłę pełną, dreny, dziurawkę i cegłę kanalizacyjną. Obecnie, od trzech lat
należy do Michała Waszaka, który nie tylko wprowadził nazwę Polska Ceramika Cienia,
ale sprawił, że firma odzyskuje swój blask i dawną renomę na terenie całego kraju.
A jest się czym chwalić, bo stuletnia tradycja, doświadczenie i dobre jakościowo
produkty cegielni z Opatówka (oparte – uwaga - o własne bogate złoża iły pstre
plioceńskie, piaski oraz pospółki czwartorzędowe – jedne z najlepszych w kraju) były
i są nadal wysoko oceniane na rynku!
Spójrzmy zatem, co cegielnia może zaproponować swoim Klientom. Ofertę
otwiera cegła budowlana najwyższej klasy, przeznaczona głównie do wznoszenia ścian
nośnych, stosowana w ogólnym budownictwie. Równie popularna jest cegła
kanalizacyjna, wykorzystywana najczęściej do budowy studzienek kanalizacyjnych
z uwagi na niską nasiąkliwość i wysoką mrozoodporność. Ta cegła nadaje się również
do elewacji, m.in. dzięki jednolitemu zabarwieniu na kolor ciemnowiśniowy.
Produkowane są również pustaki: U220 (wykorzystywane przy budowie domów jak
i budynków inwentarskich), pustak K3 (wykorzystywany na ścianki działowe) oraz
pustak kominowy (wentylacyjny).
Jesteśmy w stanie zapewnić materiał spełniający wymogi konserwatorów
i kustoszy zabytków. Produkujemy więc także cegły gotyckie i kształtki ceramiczne
wykorzystywane do renowacji oraz rekonstrukcji różnego typu zabytków.
Klientom oferujemy również płytki ceramiczne, które sprawdzają się zarówno
wewnątrz domu/ mieszkania/ biura jak i jako elewacja zewnętrzna budynku.
Polska Ceramika Cienia zapewnia również świetne materiały, które nie zawsze
można znaleźć w hurtowniach, ale cieszą się one uznaniem użytkowników. To płyty
gliniane, które są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych płyt karton - gipsowych czy
OSB, całkowicie ekologiczne, wykonane z gliny, piasku, słomy oraz trocin.
Z powodzeniem można używać ich do zabudowy ścian oraz sufitów, w domach o każdej
konstrukcji. Są też płyty gliniane grzewcze, które zastępują tradycyjne grzejniki
i wykorzystują maksymalną powierzchnie użytkową z dodatkową funkcjonalnością jaką

jest ogrzewanie. Co ciekawe, ta płyta nie wymaga zmiany pieca centralnego ogrzewania.
Cegielnia proponuje również wybór tynków glinianych drobnoziarnistych
i gruboziarnistych, służących do tynkowania płyt glinianych.
To tutaj tradycja idzie w parze ze współczesnym systemem zarządzania
i dystrybucji: cegielnia korzystając z usług hurtowni oraz marketów budowlanych,
równocześnie dociera do swoich klientów za pośrednictwem Internetu, w tym
popularnego portalu aukcyjnego Allegro

