Ceramika Kufel

Suchynia, ul. Podmiejska 12,23-200 Kraśnik,
kom. +48 609 180 629, kom. +48 607 330 140, ekoceg@onet.pl, www.ceramika-kufel.pl

W manufakturze ceglanej Ceramika Kufel wytwarzamy formowaną ręcznie
ceramiczną cegłę pełną o różnych wymiarach, a także szeroką gamę ceramicznych
płytek ściennych, podłogowych oraz kształtek do konserwacji zabytków.
Tradycyjna kraśnicka cegła wytwarzana w naszym zakładzie różni się znacznie
od najczęściej spotykanej – cegły maszynowej. Przede wszystkim, jako bezpośredni
produkt rąk ludzkich, każda pojedyncza cegła charakteryzuje się nieco odmiennym
kształtem i kolorem – w naszej produkcji nie stosujemy żadnych barwników
ujednolicających barwy cegieł, a ludzka ręka nie działa jak maszyna, więc subtelne
różnice są nie do uniknięcia. Dzięki temu nasze cegły są niepowtarzalne. W produkcji
niestosuje-my również w ogóle sztucznych dodatków uplastyczniających
(plastyfikatorów), gdyż kraśnickie gliny są bardzo jednorodne, a niewielkie odchyłki
w ich plastyczności, jeśli się nawet pojawią, znakomicie koryguje sam człowiek
formujący cegłę. Maszyny tego nie potrafią.
Produkcja cegieł rozpoczyna się od wydobycia surowca, którym jest glina
lessowa. Lessowy materiał to kolejny element, który odróżnia naszą cegłę od cegieł
maszynowych, produkowanych głównie z iłów. Cykl produkcyjny naszej cegły jest długi,
gdyż wydobyta ze złoża glina, aby nabrała jak najlepszych właściwości, musi być
poddana sezonowaniu przynajmniej przez okres zimy. Dopiero po tym czasie
i dokładnym jej wymieszaniu, można przystąpić do jej formowania w cegły w sposób,
w jaki robiono to od wieków – za pomocą tradycyjnych form drewnianych. Każda cegła
posiada dzięki temu charakterystyczny odcisk-wgłębienie. Po wysuszeniu, cegły
umieszczane są w komorach pieca kręgowego Hoffmana i wypalane tradycyjnie
w temperaturze do 1050°C, która jest utrzymywana w komorach z wypalanymi cegłami
przez okres 36 godzin.
Cegły produkowane w naszej manufakturze na potrzeby konserwacji zabytków
wytwarza się w nieco inny sposób, gdyż są one wytwarzane poprzez specjalne mieszanie
różnych gatunków glin z terenu całej Polski. W ten sposób jesteśmy
w stanie wyprodukować wyroby najbardziej zbliżone cechami i parametrami
jakościowymi do cegieł użytych oryginalnie dobudowy restaurowanych obiektów.
Nasza cegła do konserwacji zabytków poprzez jej ręczne formowanie i użycie
odpowiednich surowców(glin) ma identyczne parametry charakteryzujące się
nasiąkliwością,
wytrzymałością
na
ściskanie,
podciąganiem
kapilarnym
i mrozoodpornością jak cegła pierwotnie wykorzystywana w budowie już od XIII wieku.
Manufaktura ceglana Ceramika Kufel specjalizuje się także w produkcji kształtek
ceramicznych przeznaczonych na potrzeby konserwacji zabytków oraz do małej

architektury, jak również w produkcji płytek ściennych licowanych przeznaczonych
zarówno do wnętrz jak i na zewnętrz obiektów, a także płytek ceramicznych
podłogowych klasztornych przeznaczonych głównie do konserwacji zabytków. Dzięki
naszemu wieloletniemu doświadczeniu podejmujemy się produkcji każdego
nietypowego wymiaru cegły i kształtki (zarówno duże ilości, jak i pojedyncze sztuki)
stosowanych w renowacji zabytków, zaś ręczna metoda produkcji umożliwia nam
wytworzenie praktycznie każdego dowolnego wyrobu oraz kształtu.
Jakością produkowanych w manufakturze ceglanej Ceramika Kufel zdobyliśmy
zaufanie klientów nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju m.in.
w Czechach, Niemczech, Dani czy na Litwie. W uznaniu jakości naszych wyrobów
przeznaczonych dla rynku konserwacji zabytków oraz w uznaniu wieloletniego wkładu
manufaktura Ceramika Kufel w proces konserwacji zabytków w Polsce nasza firma
została wyróżniona w 2018 rok Renowatorem – nagrodą główną Wojewódzkich
Konserwatorów Zabytków przyznaną w trakcie Europejskiego Kongresu Informacji
Renowacyjnej EKIR za całokształt dokonań w renowacji obiektów zabytkowych.

Nie ukrywamy, że Renowator 2018 to dla naszej manufaktury najcenniejsza – na
równi z zaufaniem naszych klientów – nagroda za wysiłek i starania o produkowanie
najlepszych i jak najwyżej cenionych wyrobów ceramicznych.
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