Manufaktura Cegieł Trojanowscy jest producentem
ręcznie formowanych cegieł elewacyjnych, kształtek
pełnych i płytek ceglanych dekoracyjnych. Nasze
produkty świetnie się nadają na elewacje, do dekoracji wnętrz (dekoracyjne ściany, kominki, ceglane
podłogi) oraz aranżacji ogrodów (grille, altanki, palisady, ozdobne chodniki). Produkujemy także cegły
gotyckie, romańskie, klasztorne oraz inne o nietypowych wymiarach i kształtach, które znajdują zastosowanie zarówno przy rekonstrukcji oraz

renowacji obiektów zabytkowych i sakralnych, jak i w
budownictwie ogólnym oraz w małej architekturze. Ponadto jesteśmy producentem mączki ceglanej na korty,
bieżnie i boiska sportowe.
Cegielnia w Spławach – obecna Cegielnia Trojanowscy –
została uruchomiona w 1976 roku przez Hipolita i Julię
Trojanowskich. Od tego momentu zakład nieprzerwanie
produkuje cegły ręcznie formowane, które w latach 80

i 90-tych XX w. przyczyniły się znamienicie do zmiany oblicza Lubelszczyzny, a także wielu budowli
w Polsce. Cegielnia Hipolita Trojanowskiego sponsorowała w tamtych latach szereg obiektów budowanych z cegieł jak szkoły, kościoły oraz inne ważne
dla społeczeństwa budowle. M.in. z cegieł wyprodukowanych przez rodzinę Trojanowskich odbudowywany został Zamek Królewski
w Warszawie.

CEGIELNIA TROJANOWSCY – Feliks Trojanowski
Spławy Drugie nr 19; 23-200 Kraśnik
tel. +48 81 884 34 38, kom. +48 601 849 238, +48 502 362 208
e-mail: biuro@cegielniatrojanowscy.pl; www.cegielniatrojanowscy.pl

Od roku 1996 cegielnią kieruje syn założyciela zakładu mgr inż. Feliks Trojanowski. Wprowadził on szereg zmian w
cegielni, m.in. zmienił pro l produkcji
na produkcję głównie cegieł nietypowych oraz kształtek do renowacji obiektów
zabytkowych. Od tego momentu wyroby produkowane przez Manufakturę
Cegły Trojanowscy zostały wykorzystane
przy pracach renowacyjnych w ponad
200 obiektach zabytkowych w Polsce i za
granicą.
Wyroby te są wysoce specjalistyczne,
ręcznie formowane, dostosowane indywidualnie do każdego zabytkowego budynku oraz budowli. Manufaktura Cegły
Trojanowscy w procesie produkcji oferowanych wyrobów realizuje również
proces pokrywania ich angobą, szkliwienia oraz glazurowanie.
Owocna współpraca z konserwatorami
zabytków daje dużo satysfakcji, wyróżnień i nagród. Jako producent Cegielnia
Trojanowscy została wyróżniona między
innymi "Grand Prix" Targów Konserwatorskich w Toruniu w 2008 roku. Na
800-lecie Ceramiki Budowlanej właścicielowi zakładu Feliksowi Trojanowskiemu przyznano Złotą Odznakę
Związku Producentów Ceramiki Polskiej.
Od kilku lat w dalszy rozwój formy oraz rozszerzanie procesu produkcji wyrobów takich jak płytki ceglane, płytki podłogowe oraz mączka ceglana zaangażowany jest syn właściciela mgr inż. Tomasz Trojanowski. Jego duży
wkład w usprawnianie rodzinnej manufaktury oraz czynny udział w pracach
cegielni dają gwarancję kontynuacji działalności rodzinnej rmy oraz podtrzymania tradycji produkcji świetnych i unikatowych wyrobów ceramicznych z korzyścią zarówno dla dobra rmy i rodziny, jak i naszych stałych, wieloletnich odbiorców oraz wszystkich przyszłych klientów.
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jesteśmy polską rmą rodzinną z 40 letnią tradycją,
indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta,
służymy profesjonalnym doradztwem,
specjalizujemy się w produkcji cegieł, kształtek oraz płytek
z cegły na indywidualne zamówienia,
• w naszej 40 letniej historii wyprodukowaliśmy ponad 50 milionów cegieł,
• wprowadziliśmy unikatowy proces selekcji cegieł pod kątem jakości,

• przykładamy najwyższą dbałość o jakość naszych produktów
i satysfakcje Klienta,
• nasze produkty są ekologiczne, zdrowe i produkowane
z najwyższej jakości gliny lessowej,
• ponad 200 historycznych budynków zostało rekonstruowanych
przy użyciu naszych produktów,
• wykonywaliśmy cegły dla dużych Kontrahentów w Polsce oraz
Klientów z UE.

Dlaczego warto budować z naszych cegieł
Cegła z Cegielni Trojanowscy jest ręcznie formowana z masy plastycznej w
procesie tzw. „napulchniania”. Dzięki temu procesowi nasze cegły, kształtki
oraz płytki otrzymują duże ilości powietrza do masy formierskiej. Cegła taka
po wypaleniu uzyskuje dużą porowatość, nawet do 15%, co pozwala na
lepsze wchłanianie i oddawanie wilgoci w sposób naturalny, bez „pocenia”
się ścian, przewodów wentylacyjnych i dymowych itp. Nasze produkty gwarantują pełną mrozoodporność, a wykonane z naszej cegły elewacje nie
zmieniają koloru i nie łuszczą się wraz z upływem czasu. Dodatkowym atutem naszych cegieł jest doskonała izolacja cieplna, co daje ciepło w zimie a
latem przyjemny chłód. Nasze cegły ręcznie formowane !z duszą” nie posiadają plasty katorów czy barwników dzięki czemu są zdrowe i ekologiczne.

Wybrane obiekty zabytkowe odnowione z naszych
cegieł i kształtek
Kościoły i klasztory
Jasna Góra- Częstochowa, Barczewo,
Bierzgłowo, Bierzwnik, Brzeg n/Odra,
Frombork, Gdańsk, Grzywno, Kartuzy,
Kołobrzeg, Koszalin, Kraśnik, Kraków,
Kruszwica, Leszno, Opole, Ostrów Tumski, Reszel, Ryń, Pelplin, Słucz, Srebrniki,
Szczecin,Tarnów, Toruń, Unikowo, Wabcz, Wisznice, Żarnowiec. W Niemczech:
Ihlovv, Kyritz, Noer.

Mury obronne i obiekty zabytkowe
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Barbakan Warszawa, Brama Krakowska w
Lublinie, Chełmno, Elbląg, Fort Legionów

Warszawa, Frombork, Gdańsk Oliwa,
Golub-Dobrzyń, Głogów, Kalisz, Kostrzyn
n/Odrą, Kraków, Lidzbark Warmiński,
Leszno, Lębork, Łódź, Olsztyn, Opole,
Ostromecko, Pasłęk, Śrem, Tarnów, Toruń, Wilanów. W Niemczech: Havelberg,
Neuruppin, Pre n, Prenzlau, Robel,
Sonnenvalde, Su eldorf, Tangermunde.

Zamki i twierdze
Zamek Królewski Warszawa, Czersk, Malbork, Chojnice, Lublin, Giżycko, GolubDobrzyń, Olsztyn, Przemyśl, Ryń, Żywiec,
Twierdza "Wisłoujście'. W Niemczech:
Zamek w Krumke, Sonnenvalde.

Inne
"Manufaktura" w łodzi. Elewacje w budynkach mieszkalnych: Anglia, Austria,
Belgia, Dania, Holandia, Francja, Niemcy,
Polska. Posadzki: Muzeum w Gdańsku,
Skansen w Nowym Sączu, Kościół Św.
Krzyża w Warszawie, obiekty prywatne.
Rozeta barwiona w masie - Katedra w
Szczecinie. Cegły i kształtki angobowane Czerwony Ratusz w Szczecinie.
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Cegielnia Trojanowscy – Feliks Trojanowski posiada certy kat jakości KZPMB CERBUD

