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Artyku  promocyjny

W swojej produkcji firma stosuje zautomaty-
zowane maszyny i urz dzenia najnowszej ge-
neracji czo owych firm europejskich zajmu-
j cych si  produkcj  drobnowymiarowych 
elementów betonowych dla budownictwa. 
Dzi ki tym urz dzeniom, firma produkuje 
ró norodne elementy, pocz wszy od tych pod-
stawowych do zbudowania trwa ej i estetycz-
nej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
wraz z kraw nikami, opornikami i obrze-
ami a tak e elementami odprowadzaj cymi 

wod  z nawierzchni, do kreuj cych ma  ar-
chitektur . Wszelkie wyroby produkowane 
s  na bie co w szeregu kolorów jednolitych, 
melan y oraz wersjach kostek p ukanych. Na 
specjalne yczenie Klienta firma jest w stanie 
wyprodukowa  elementy betonowe w ka dym 
uzgodnionym kolorze i odcieniu, przedstawia-
j c najpierw produkcj  próbn  w zakresie ko-
lorystycznym do oceny potencjalnemu zama-
wiaj cemu. W chwili obecnej ROUWDACH 
dysponuje zak adem produkuj cym betonow
kostk  brukow , który zaliczany jest do naj-
nowocze niejszych w Wielkopolsce.

Obróbka termiczna VAPOR
ROUWDACH jako pierwszy w Polsce zakupi
i wdro y  do procesu produkcyjnego amery-
ka sk  technologi  szybkiego dojrzewania be-
tonów VAPOR (obróbka termiczna w mieszani-
nie pary wodnej i CO2). Technologia ta pozwala 
na transport i rozpocz cie prac budowlanych 

z wykorzystaniem wyrobów ROUWDACH 
ju  po 8 godzinach od ich wyprodukowania. 
Wykwit powstaj cy na wyrobach betonowych 
zosta  niemal e wyeliminowany.

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, 
Certyfikat „Wielkopolska Jako ”

Nagrody: Z oty Medal Mi dzynarodowych 
Targów Pozna skich

Kostka brukowa

 ROUWDACH Sp. z o.o.
ul. czyce 22a, 64-330 Opalenica

tel. 61 447 79 25, 
www.rouwdach.pl

e-mail: sprzedaz@rouwdach.pl

Firma ROUWDACH Sp. z o.o., 

maj ca swoj  siedzib  w czycach 

k. Opalenicy, rozpocz a sw  dzia-

alno  w 1993 roku po przekszta -

ceniu przedsi biorstwa w jeden 

z najwi kszych i w pe ni przemys o-

wych zak adów produkuj cych sze-

roki asortyment kostki brukowej 

w Wielkopolsce.
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