
PREZENTACJA FIRMOWA

CERABUD SA produkuje ceramiczne da-
chówki, ceg³y licowe i klinkierowe oraz 
pustaki z przeznaczeniem na œciany jedno- 
i wielowarstwowe.

W ofercie firmy znajduj¹ siê dachówki
karpiówki oraz dachówki t³oczone o cha-
rakterystycznej fali w naturalnej czerwieni
oraz pokryte angob¹ w kolorze czerwonym, 
br¹zowym i czarnym.

CERABUD SA jest równie¿ generalnym
przedstawicielem na Polskê firmy JACOBI
Tonwerke GmbH, producenta dachówek 
ceramicznych funkcjonuj¹cego na rynku nie-
mieckim od 150 lat. W zwi¹zku z tym w ofer-
cie handlowej obok w³asnych produktów od

prezentuje szerok¹ gamê dachówek zak³ad-
kowych glazurowanych lub angobowanych
produkcji JACOBI Tonwerke GmbH.

Ceg³y licowe i klinkierowe produkowane
w CERABUD SA z surowców ilastych z do-
datkiem naturalnych komponentów s¹ biolo-
gicznie czyste i zdrowe oraz posiadaj¹ na-
turalny, niczym nie barwiony, ciemnoczer-
wony kolor. Stosuje siê je jako warstwê
os³onow¹ œciany wielowarstwowej, na ele-
wacje nowych budynków , renowacjê sta-
rych obiektów nadaj¹cych siê do zrewitali-
zowania i przekszta³cenia np. w lofty, na
œciany zew-nêtrzne domów pasywnych. Tak
samo piêknie jak na zewn¹trz budynku pre-
zentuj¹ siê we wnêtrzu stanowi¹c t³o dla wy-
eksponowania sztuki, dekoracji, mebli a w
po³¹czeniu z metalem, szk³em czy drewnem
stwarzaj¹ niepowtarzalny klimat i estetykê.

Z ceg³y licowej powsta³ obiekt, uznany za
najznamienitszy z wykorzystaniem cegie³ lico-
wych w ostatnim czasie, ˜„Stary Browar”– 
Centrum Biznesu Handlu i Sztuki w Poznaniu.

CERABUD SA w swojej ofercie prezentuje
równie¿ wyroby na œciany dwu- i trójwar-
stwowe:termoizolacyjne pustaki œcienne
Kroterm 25 i Kroterm 11,5 oraz tradycyjne
pustaki U-220 i ceg³ê budowlan¹ K-3. 

Wyroby ceramiczne

CERABUD SA
ul. Przemys³owa 16 

63-700 Krotoszyn
tel. 062 722 37 40, faks 062 725 36 15

Dzia³ Handlowy 
tel./faks 062 725 37 14, tel./faks 0 62 722 66 50 

www.cerabud.com.pl 

Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Ceramiki 
Budowlanej CERABUD SA z siedzib¹ 

w Krotoszynie – producent ceramicznych 
materia³ów budowlanych funkcjonuje na rynku od

1951 roku.Z dniem 28 listopada 2007 r., 
po zmianie g³ównego akcjonariusza, CERABUD SA

znalaz³ siê w wielkiej rodzinie CRH 
zachowuj¹c dotychczasow¹ nazwê i logo.
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