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W ofercie firmy znajduj¹ siê dachówki kar-

piówki oraz dachówki t³oczone o charakte-

rystycznej fali w naturalnej czerwieni oraz

pokryte angob¹ w kolorze czerwonym, br¹-

zowym i czarnym.

Dachówki karpiówki daj¹ nieograniczone

mo¿liwoœci tworzenia. Doskonale nadaj¹

siê do pokrywania budynków zabytkowych

jak i nowych, a szczególnie s¹ cenione przy

renowacji obiektów sakralnych. Ceramicz-

na dachówka t³oczona stosowana jest do po-

krywania budynków jedno- i wielorodzin-

nych, koœcio³ów oraz innych obiektów. 

Dachówki ceramiczne s¹ d³ugotrwa³ym

i piêknym optycznie „ukoronowaniem” bu-

dynku. Ka¿dy kszta³t dachu mo¿e byæ po-

kryty dachówkami ceramicznymi w sposób

zapewniaj¹cy jego prawid³owe funkcjono-

wanie przy zachowaniu estetyki i d³ugo-

wiecznoœci pokrycia. Dach, oprócz funkcji

u¿ytkowych, o¿ywia budynek i podkreœla

jego charakter. Dachówki s¹ odporne na

dzia³anie promieni UV oraz wp³yw zanie-

czyszczeñ powietrza. S¹ niepalne i w przy-

padku po¿aru ograniczaj¹ rozprzestrzenia-

nie siê ognia. CERABUD SA jest równie¿

generalnym przedstawicielem na Polskê fir-

my JACOBI Tonwerke GmbH, producenta

dachówek ceramicznych funkcjonuj¹cego

na rynku niemieckim od 150 lat. W zwi¹z-

ku z tym w ofercie handlowej, obok w³a-

snych produktów, prezentuje szerok¹ gamê

dachówek zak³adkowych glazurowanych

lub angobowanych produkcji JACOBI Ton-

werke GmbH.

Ceg³y licowe i klinkierowe produkowane

w CERABUD SA z surowców ilastych z do-

datkiem naturalnych komponentów s¹ bio-

logicznie czyste i zdrowe oraz maj¹ natural-

ny, niczym nie barwiony, ciemnoczerwony

kolor. S¹ odporne na zmienne warunki at-

mosferyczne, promieniowanie s³oneczne,

nag³e skoki temperatury i nie zmieniaj¹ ko-

loru. Stosuje siê je jako warstwê os³onow¹

œciany trójwarstwowej oraz œciany betono-

wej lub szkieletowej w budownictwie

mieszkaniowym i przemys³owym, a tak¿e

w budownictwie u¿ytecznoœci publicznej.

Ze wzglêdu na ciemnoczerwony, naturalny

kolor i parametry techniczne s¹ stosowane

na elewacje nowych budynków jak i restau-

rowanych starych obiektów. Mog¹ byæ rów-

nie¿ przeznaczone na œciany zewnêtrzne

domów pasywnych. Nie bez znaczenia ma

zastosowanie tych cegie³ do tworzenia tzw.

ma³ej architektury.

Tak samo piêknie jak na zewn¹trz budynku

prezentuj¹ siê we wnêtrzu stanowi¹c t³o dla

wyeksponowania sztuki, dekoracji, mebli

a w po³¹czeniu z metalem, szk³em czy

drewnem stwarzaj¹ niepowtarzalny klimat

i estetykê.

Bezsprzecznie atutem cegie³ produkowa-

nych w CERABUD SA jest ich barwa:

ciemnoczerwona, naturalna tzw. przedwo-

jenny kolor ceg³y. Dziêki temu mo¿na uzy-

skaæ „historyczny klimat”, co z kolei po-

zwala na wykorzystanie ich do rewitalizacji

zabytków oraz stosowania w miejscach,

gdzie wymagany jest historyczny kontekst

budowli.

CERABUD ma w swojej ofercie równie¿

wyroby na œciany dwu- i trójwarstwowe:

termoizolacyjne pustaki œcienne Kroterm 25

i Kroterm 11,5 oraz tradycyjne pustaki

U-220 i ceg³ê budowlan¹ K-3. Pustaki cera-

miczne produkowane z naturalnych surow-

ców zapewniaj¹ trwa³oœæ, izolacjê ciepln¹,

akustyczn¹ oraz ognioodpornoœæ wzniesio-

nych z nich konstrukcji. Firma posiada

wszystkie wymagane certyfikaty zgodnoœci

z Polsk¹ Norm¹ wydane przez Polskie Cen-

trum Badañ i Certyfikacji SA w Warszawie,

Oddzia³ w Gdañsku.

CERABUD SA

ul. Przemys³owa 16, 63-700 Krotoszyn

tel. 062 725 32 41, faks 062 725 36 15

www.cerabud.com.pl

Dzia³ handlowy:

tel./faks 062 725 37 14, 062 722 66 50

tel. 062 725 29 56

Ceramiczne
materia³y budowlane
CERABUD SA jest producentem ceramicznych materia³ów 

budowlanych. Oferuje ceramiczne dachówki, ceg³y licowe i klinkierowe

oraz pustaki z przeznaczeniem na œciany jedno- i wielowarstwowe.

„Dom o jakim marzysz – materia³y ceramiczne na Twój dom”

to przes³anie firmy CERABUD SA do potencjalnego odbiorcy.
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