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Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej

„CERABUD” S.A funkcjonuje na polskim rynku budowlanym

od 1951 roku z bogatą ofertą asortymentową obejmującą

ceramiczne wyroby na ściany (stawiane zarówno w techno-

logii tradycyjnej z pustaków U 220, Max, K-3, cegły modu-

larnej jak i z wyrobów wielkogabarytowych, poryzowanych

typ Kroterm), stropy Ceram 50, cegły licowe i klinkierowe

oraz kafle piecowe i kominkowe.

Wyroby ceramiczne ścienne 

To materiały budowlane dominujące od wieków i zweryfiko-

wane przez czas. Do ich głównych zalet, które wpływają na

najkorzystniejsze warunki użytkowania zalicza się:

� wysoką wytrzymałość mechaniczną, która pozwala prze-

nosić znaczące obciążenia przez setki lat, dzięki czemu mo-

gą być stosowane zarówno w budownictwie jednorodzin-

nym, wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysło-

wym,

� zdolność do akumulacji ciepła i paroprzepuszczalności,

dzięki czemu „budynek oddycha”, a w pomieszczeniach pa-

nuje przyjazny dla człowieka mikroklimat- latem jest chłod-

no, a zimą ciepło,

� wysoką izolacyjność cieplną,

� możliwość stosowania w róż-

nych warunkach atmosferycz-

nych ze względu na mrozood-

porność,

� powstają z naturalnych su-

rowców, czyli są w pełni ekolo-

giczne.

Cegły licowe i klinkierowe

Szczególnie dumni jesteśmy

z cegieł licowych i klinkiero-

wych, z których zbudowano

wiele pięknych, cieszących

oczy obiektów.

Najbardziej prestiżowy z nich

to uznane za najlepsze w Eu-

ropie Centrum Handlowe „STARY BROWAR” – Centrum Bi-

znesu, Handlu i Sztuki w Poznaniu, na budowę którego

„CERABUD” S.A dostarczył blisko 2 miliony cegieł.

Z naszych cegieł powstają ogromne obiekty, jak wymieniony już

„STARY BROWAR”, Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Poznaniu, Fabryka Plecaków PASO w Sierosławiu, kościoły i in-

dywidualne budynki mieszkalne. 

Cegły licowe „Starobrowarna”, klinkierowe „Gracja”, „Fanabe-

ria” czy „Igra” przeznaczone są dla wszystkich klientów cenią-

cych... naturalność. Ich barwa pozostaje niezmienna przez wiele

lat, a naturalny kolor i jego odcienie nadają obiektom, poprzez

grę światła, cieni i półcieni niespotykane walory estetyczne.

Kafle piecowe 

i kominkowe

Od zawsze „żywy”

ogień w domu stwa-

rza specyficzny na-

strój. Kominki jedno-

cześnie ogrzewają

i dekorują – po pro-

stu tworzą klimat.

Nastrój domowego

ciepła, spokoju, ra-

dości uzyskamy sta-

wiając kominek z ka-

fli o barwnej polewie

z bogatą ornamenty-

ką, reliefowych.
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