
Dziś nadal naszym priorytetem

jest rozwój, dbałość o jakość oferowa-

nego produktu oraz szeroka gama roz-

wiązań graficznych. Wzory, które two-

rzymy powstają w krajowych i wło-

skich pracowniach plastycznych

i technologicznych. 

Wychodząc naprzeciw rosnącym

wymaganiom naszych klientów, stwo-

rzyliśmy kolekcje płytek ceramicz-

nych obejmujące płytki ścienne, pod-

łogowe oraz listwy ceramiczne. Różno-

rodność wzorów i kolorów, jakie pro-

ponujemy, zwiększa możliwości kom-

pozycyjne, daje szanse stworzenia

kuchni, łazienki oraz innych pomiesz-

czeń o indywidualnym charakterze.

Współgrają one z wyposażeniem za-

równo nowoczesnych jak i tradycyj-

nych wnętrz. 

Korzystając z zaawansowanych

technologii i doświadczonej załogi sta-

ramy się utrzymać jakość naszych wy-

robów na europejskim poziomie.

Wejście do UE zwiększyło możli-

wości sprzedaży do krajów „Starej

Unii” i krajów Nadbałtyckich. 

Największym osiągnięciem roku

2005 było umocnienie pozycji na ryn-

ku, co potwierdzają wypowiedzi na-

szych kontrahentów i osób odwiedza-

jących stoisko na targach CERSAIE

2005. Konkurencja zmusza producen-

ta do poszukiwania nowych wzorów,

zaskakiwania klientów możliwościami

rozwiązań projektowych z wykorzysta-

niem własnych wyrobów. Niebagatel-

ną rolę odgrywa także dbałość o klien-

ta, zapewnienie mu fachowego doradz-

twa i należytej obsługi. Koniecznym

jest także poszukiwanie nowych ryn-

ków zbytu po-

za granicami

naszego kraju.

Sytuacja

na rynku pły-

tek ceramicz-

nych wymaga

ciągłego po-

s z u k i w a n i a

nowych roz-

wiązań wzor-

niczych, a co

za tym idzie

i t e c h n o l o -

gicznych. Du-

żą rolę odgry-

wa sposób

promowania nowych wyrobów, nietu-

zinkowe podejście do własnego pro-

duktu i metod jego eksponowania. 

W związku ze zwiększającą się pro-

dukcją firm krajowym rośnie znacze-

nie eksportu. Należy szukać nowych

rynków zbytu. Głównym importerem

naszych wyrobów pozostają jednak

Rosja i kraje WNP. Należy zauważyć,

że zwiększa się eksport do krajów Azji

Centralnej.

Aby nadążać za światowymi tren-

dami konieczne są ciągłe nowe inwe-

stycje mające na celu ciągłą moderni-

zację procesów produkcyjnych dla po-

lepszenia wzornictwa i jakości produ-

kowanych wyrobów. 

Nasze wzornictwo odpowiada

światowym trendom. Największą po-

pularnością cieszą się płytki o forma-

tach 25x33,3 cm i 25x40 cm ze szkla-

nymi listwami i mozaikami.   
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