CERABUD

artykuï promocyjny

Wyroby ceramiczne
Tonwerke GmbH, producenta dachówek
ceramicznych funkcjonującego na rynku
niemieckim od 150 lat. W związku z tym
w ofercie handlowej obok własnych produktów prezentuje szeroką gamę dachówek zakładkowych glazurowanych
lub angobowanych produkcji JACOBI
Tonwerke GmbH.
Cegły licowe i klinkierowe produkowane w CERABUD SA z surowców ilastych
z dodatkiem naturalnych komponentów
są biologicznie czyste i zdrowe oraz posiadają naturalny, niczym nie barwiony,
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wojenny kolor cegły. Dzięki temu można
uzyskać „historyczny klimat”, co z kolei
pozwala na wykorzystanie ich do rewitalizacji zabytków oraz stosowania w miejscach, gdzie wymagany jest historyczny
kontekst budowli. Z cegły licowej powstał
obiekt, uznany za najznamienitszy z wykorzystaniem cegieł licowych w ostatnim
czasie, „Stary Browar” – Centrum Biznesu
Handlu i Sztuki w Poznaniu.

CERABUD SA
ul. Przemysłowa 16, 63-700 Krotoszyn
tel. 062 722 37 40
faks 062 725 36 15

Dachówki karpiówki dają nieograniczone

Dział Handlowy
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renowacji obiektów sakralnych.

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

CERABUD SA jest również generalnym

e-mail: cerabud@cerabud.com.pl

przedstawicielem na Polskę firmy JACOBI

e-mail: handel@cerabud.com.pl
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