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CERABUD SA z siedzibą w Krotoszynie 
woj. wielkopolskie – producent ceramicz-
nych materiałów budowlanych funkcjonu-
je na rynku od 1951 roku.
Z dniem 28 listopada 2007 r., po zmianie 
głównego akcjonariusza, CERABUD SA 
znalazł się w wielkiej rodzinie CRH zacho-
wując dotychczasową nazwę i logo.
CERABUD SA produkuje ceramiczne da-
chówki, cegły licowe i klinkierowe oraz 
pustaki z przeznaczeniem na ściany jedno- 
i wielowarstwowe.

Dachówki karpiówki dają nieograniczone 
możliwości tworzenia. Doskonale nadają 
się do pokrywania budynków zabytkowych 
jak i nowych a szczególnie są cenione przy 
renowacji obiektów sakralnych. 
CERABUD SA jest również generalnym 
przedstawicielem na Polskę firmy JACOBI 

Tonwerke GmbH, producenta dachówek 
ceramicznych funkcjonującego na rynku 
niemieckim od 150 lat. W związku z tym 
w ofercie handlowej obok własnych pro-
duktów prezentuje szeroką gamę da-
chówek zakładkowych glazurowanych 
lub angobowanych produkcji JACOBI 
Tonwerke GmbH.
Cegły licowe i klinkierowe produkowa-
ne w CERABUD SA z surowców ilastych 
z dodatkiem naturalnych komponentów 
są biologicznie czyste i zdrowe oraz po-
siadają naturalny, niczym nie barwiony, 
ciemnoczerwony kolor. Stosuje się je jako 
warstwę osłonową ściany wielowarstwo-
wej, na elewacje nowych budynków, re-
nowację starych obiektów nadających się 
do zrewitalizowania i przekształcenia np. 
w lofty, na ściany zewnętrzne domów pa-
sywnych. Tak samo pięknie jak na zewnątrz 
budynku prezentują się we wnętrzu stano-
wiąc tło dla wyeksponowania sztuki, de-
koracji, mebli a w połączeniu z metalem, 
szkłem czy drewnem stwarzają niepowta-
rzalny klimat i estetykę.
Bezsprzecznie atutem cegieł produko-
wanych w CERABUD SA jest ich barwa: 
ciemnoczerwona, naturalna tzw. przed-
wojenny kolor cegły. Dzięki temu można 
uzyskać „historyczny klimat”, co z kolei 
pozwala na wykorzystanie ich do rewita-
lizacji zabytków oraz stosowania w miej-
scach, gdzie wymagany jest historyczny 
kontekst budowli. Z cegły licowej powstał 
obiekt, uznany za najznamienitszy z wy-
korzystaniem cegieł licowych w ostatnim 
czasie, „Stary Browar” – Centrum Biznesu 
Handlu i Sztuki w Poznaniu.

CERABUD SA w swojej ofercie prezentuje 
również wyroby na ściany dwu- i trójwar-
stwowe: termoizolacyjne pustaki ścienne 
Kroterm 25 i Kroterm 11,5 oraz tradycyj-
ne pustaki U-220 i cegłę budowlaną K-3. 
Pustaki ceramiczne produkowane z natu-
ralnych surowców zapewniają trwałość, 
izolację cieplną, akustyczną oraz ogniood-
porność wzniesionych z nich konstrukcji.
Firma posiada wszystkie wymagane certy-
fikaty zgodności z Polską Normą wydane 
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
SA w Warszawie, Oddział w Gdańsku oraz 
certyfikaty zakładowej kontroli produkcji, 
które upoważniają do sprzedaży wyrobów 
w kategorii I. 

CERABUD SA
ul. Przemysłowa 16, 63-700 Krotoszyn 

tel. 062 722 37 40 
faks 062 725 36 15

Dział Handlowy 
tel./faks  062 725 37 14 
tel./faks 062 722 66 50 

tel. 062 725 29 56
www.cerabud.com.pl

e-mail: cerabud@cerabud.com.pl
e-mail: handel@cerabud.com.pl

Wyroby ceramiczne 
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