
Dzisiaj CERABUD SA w zak³adzie

w Krotoszynie produkuje dachówki

karpiówki i dachówki zak³adkowe o na-

zwie handlowej WITA w naturalnej

czerwieni oraz pokryte angob¹ w kolo-

rze czerwonym, br¹zowym i czarnym

a tak¿e elementy niezbêdne do wyko-

nania tzw. w pe³ni ceramicznego da-

chu: dachówki okapowe, kalenicowe,

wentylacyjne, szczytowe oraz g¹siory.

Dachówki spe³niaj¹ wymogi norm euro-

pejskich EN-1304  przy zachowaniu bar-

dzo wysokiego poziomu jakoœci produko-

wanych wyrobów.

Produkowane s¹ z mieszanki  doborowych

glin a formowaniu, suszeniu i wypalaniu

poddawane s¹ w na nowoczesnych urz¹-

dzeniach. Przebieg

nowoczesnego pro-

cesu produkcyjne-

go, doskona³y sys-

tem kontroli jako-

œci i fachowy nad-

zór gwarantuj¹

wyrób na najwy¿-

szym poziomie

technicznym i es-

tetycznym. Certy-

fikat i badania wy-

konywane w pol-

skich akredytowa-

nych instytutach

badawczych oraz

w Niemczech  po-

zwalaj¹ na bezpro-

blemowe udziela-

nie 25-letniej gwa-

rancji na dachówki

z Krotoszyna.

CERABUD SA jest

generalnym przed-

stawicielem na Pol-

skê firmy JACOBI

Tonwerke GmbH,

producenta dachó-

wek ceramicznych

funkcjonuj¹cego na rynku niemieckim

od 150 lat. W zwi¹zku z tym w ofercie

handlowej obok w³asnych produktów

prezentuje szerok¹ gamê dachówek za-

k³adkowych glazurowanych lub angobo-

wanych produkcji JACOBI Tonwerke

GmbH.

CERABUD SA jest równie¿ producen-

tem wyrobów na œciany: termoizolacyj-

nych pustaków œciennych Kroterm i pu-

staków tradycyjnych U-220 i K-3, a dla

stworzenia wymarzonej elewacji – cegie³

klinkierowych i licowych, z których 

zbudowano m.in. „STARY BROWAR”

w Poznaniu.

Firma posiada wymagane certyfikaty

zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ wydane przez

Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji SA

w Warszawie, Oddzia³ w Gdañsku oraz

certyfikaty zak³adowej kontroli produkcji,

które upowa¿niaj¹ do sprzeda¿y wyrobów

w kategorii I.

CERABUD SA 

ul. Przemys³owa 16, 63-700 Krotoszyn 

tel. 0 62 722 38 40, faks 0 62 725 36 15

Dzia³ Handlowy 

tel./faks 0 62 725 37 14

tel./faks 0 62 722 66 50, tel. 0 62 722 38 75

www.cerabud.com.pl 

e-mail: cerabud@cerabud.com.pl

PREZENTACJA

Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo 

Ceramiki Budowlanej CERABUD SA 

– producent ceramicznych 

materia³ów budowlanych 

funkcjonuje na rynku od 1951 roku.

Dachówki ceramiczne
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