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Zajmujemy się tworzeniem ceramiki budowlanej od momentu założenia naszego zakładu w 1971 roku. Jesteśmy doświadczonym producentem cegieł, który stawia na
ciągły rozwój. Nasze cegły kanalizacyjne frazowane tworzymy w oparciu o własnym
surowiec, do którego używamy domieszek innych szlachetnych glin. Zapasy surowca,
jakie posiadamy, pozwolą na nieprzerwaną produkcję około pięciu milionów cegieł
rocznie, przez dwadzieścia najbliższych lat. Należy zaznaczyć, że nasza glina to surowiec
wysokiej klasy, który w procesie wypalania uzyskuje piękny i wyjątkowy odcień
czerwieni. Barwa ta powstaje dzięki zawartości piasków kwarcowych
w materiale. Od wielu lat sukcesywnie modernizujemy nasz zakład i poszerzamy ofertę
produktową.
W 2000 roku otworzyliśmy nową linię do przerabiania surowca wstępnego.
W efekcie zaczęliśmy uzyskiwać granulację na poziomie 1 mm. Rok 2003 był dla nas
niezwykle istotny. Nasza cegielnia przeszła wówczas transformację technologiczną,
która obejmowała zautomatyzowanie odbioru wyrobów oraz budowę nowoczesnej
sterowanej komputerowo sztucznej suszarni roto mikserowej, opalanej gazem
ziemnym i odzyskiem ciepła odpadowego z pieca, pozwalającej na pełną wizualizację
procesu suszenia. Dzięki przeprowadzonej modernizacji nasz zakład może obecnie
prowadzić produkcję w dowolnych warunkach atmosferycznych. Przed
wprowadzeniem zmian technologicznych naszym podstawowym produktem
pozostawała cegła pełna w klasie 10 i 15. Rozwój parku maszynowego pozwolił nam na
produkcję innych materiałów. Dodatkowym impulsem do poszerzenia oferty
produktowej, stały się nowe trendy, jakie pojawiły się na rynku, a które pociągnęły za
sobą zmianę oczekiwań klientów. Obecnie nasz asortyment obejmuje produkty takie jak
płytki koral, cegły gotyckie, pustaki termoton, cegły kanalizacyjne frazowane, pustaki
U, cegły klasztorne, płytki elewacyjne karmel melanż. Jako dynamiczny
i godny zaufania producent cegieł elewacyjnych, planujemy dalej poszerzać naszą ofertę
o inne wybory, tak aby zawsze spełniać wysokie oczekiwania naszych klientów.
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