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Początki Cegielni Łukowa sięgają lat 80-tych XIX w.,
kiedy to książę Sanguszko uruchomił cegielnię we wsi
Łukowa na terenie dóbr majątkowych rodu książęcego
Sanguszków. W okresie międzywojennym cegielnia należała
do rodziny de Laveaux. Tuż po II Wojnie Światowej zakład
został upaństwowiony i wszedł w skład Tarnowskich
Zakładów Ceramicznych. W okresie tym został gruntownie
zmodernizowany.
W roku 1992 r. tarnowski przedsiębiorca Leszek Malinowski nabył Cegielnię
w Łukowej od Skarbu Państwa jako zakład będący w upadłości i po 2-letnim okresie
remontu oraz przywracania zakładu do zdolności produkcyjnych wznowił w cegielni
produkcję wyrobów ceramicznych. W 2006 r. Cegielnia w Łukowej przeszła na własność
spółki Eko – Olimp Sp. z o.o. i jest przez nią prowadzona do dnia dzisiejszego.
Od początku istnienia cegielni głównym produktem wytwarzanym w zakładzie
była i w dalszym ciągu jest cegła pełna przeznaczona do murów. W początkowym
okresie wyroby były formowane ręcznie, suszone w suszarniach naturalnych
i wypalane w piecu okresowym. Z biegiem czasu proces produkcji zmechanizowano.
Obecnie w cegielni prowadzony jest mechaniczny proces przerobu, formowanie
wyrobów realizowane jest na prasie Schlickkeysena, zaś wypalanie wyrobów
prowadzone jest w 14-komorowym piecu kręgowym Hoffmana.
Ciekawostką jest, że eksploatowany w naszym zakładzie piec kręgowy Hoffmana
z uwagi na jego wiek został w 2021 r. wpisany przez Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do Krajowego Rejestru Zabytków. W ostatnich latach
w wyniku intensywnych prac technologicznych oferta Cegielni w Łukowej została
rozszerzana o szeroki asortyment płytek podłogowych oraz ściennych, a z uwagi na ich
rzemieślniczy styl oraz charakter firma zaczęła używać także nazwy Manufaktura
Łukowa pragnąc podkreślić wyjątkowy charakter wytwarzanych w zakładzie wyrobów,
szczególnie płytek podłogowych.
Obecnie w ofercie cegielni znajdują się:
• cegły pełne budowlane oraz przeznaczone do aranżacji wnętrz i małej architektury,
• płytki podłogowe Cotto,
• płytki ścienne,
• płytki ścienne szkliwione.
Z uwagi na śródziemnomorski styl oraz „południową duszę” produkowanych
przez Cegielnię w Łukowej płytek podłogowych wyroby te znalazły duże uznanie wśród
klientów na włoskim, niemieckim oraz angielskim rynku, które są głównymi
kierunkami eksportu tych wyrobów, a w ostatnich latach zaczęły cieszyć się również
coraz większym zainteresowaniem u krajowych odbiorców.

