
Kraśnik Község Téglagyárai 

 Trojanowscy Téglagyár a 
homlokzati téglák, tömör formák és 
dekoraciós lapok kézműves gyártója. 
Ezen kívül   tenisz-, futó-   és 
sportpályákra gyártunk téglaport. 
A termékeink nagyszerűen 
alkalmazhatóak a homlokzatok, 
belterek (díszfalak, kandallók, 
téglapadlózatok stb.) építésére illetve 
a kertépítésben egyaránt (grillezők, 
fillagória, paliszád, díszburkolat stb.) 
Gótikus, román, kolostor és egyéb 
stílusú tégláinkat a műemlék és 
szakrális épületek rekonstrúkciójánál 
vagy renoválásánál is lehet 
alkalmazni. 

Cegielnia Trojanowscy s.c. 
Spławy Drugie nr 19  
23-200 Kraśnik  

NIP: 7150200477 
Tel. / Fax: +48 81 884 34 38  

https://cegielniatrojanowscy.pl 
biuro@cegielniatrojanowscy.pl 

1. Cegielnia Trojanowscy 

2. Cegielnia Hoffmanowska

A cégünk régre visszanyúló tradícióval rendelkezik, a termékeink 
állandó magas minősége és a Vevőink megelégedettsége számunkra a fő 
szempont. 1928. év óta vagyunk a piacon, az ajánlatunkban szerepel 
magas minőségű, kézműves, égetett, vörös tömör tégla. A tégláinkat 
homlokzatok, tűzfalak, kőműves szerkezetek, pincék és épületalapok 
építéséhez, a belsőépítészetben a dekorációs elemekhez (pl. elválasztó 
falak, kandallók stb.) illetve a kertépítésben is alkalmazzák.  A 
kézműves tégláink nagyon jó fizikai paraméterekkel rendelkeznek, 
ami  a beltér jobb mikroklimáját biztosítja. Teljesen ökológiai termék, 
semmilyen adalékanyagot, színezéket vagy képlékeny műanyagot nem 
tartalmaz. A gyártásához kizárólag lösz agyagot használunk, ennek 
köszönhetően a tégláink könnyebbek és melegebbek, mint  más  téglák. 

Cegielnia Hoffmanowska 
Osiniak i Wspólnicy Spółka Jawna 

Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 54, 23-200 Kraśnik 
Filia – ul. Cegielniana 5, 23-200 Kraśnik 

tel. (81)825-28-71, (81)825-24-19 
fax (81)825-38-71 

http://hoffmanowska.pl 
e-mail główny: info@hoffmanowska.pl 
sprzedaż: sprzedaz@hoffmanowska.pl 



 
 

 

 

  

 

 

 

CEKOBUD Téglagyárat Jan Piętala (a dédapánk)  cégtársaival együtt 
alapította 1940-es években. Jelenleg a négy nemzedék tapasztalataival élve 
magas minőségű dísz-homlokzati téglát készítünk. A  manufaktúra 
reneszánszát éli napjainkban, és a Kraśniki Kézműves Tégla legnagyobb 
gyártójává válik. 

Cegielnia CEKOBUD s.c. 
Słodków Pierwszy 173  

23-206 Stróża k/Kraśnika 
mail: cegielnia@cekobud.pl 

www.cekobud.pl
tel. +48 781 782 377      Piotr  

tel. +48 783 797 007     Michał 

Cegielnia „Słodków” s.c. 
Słodków I 59 

23-206 Stróża / k. Kraśnika 
tel. fax.. 81 821-02-37, 821-12-35 

tel. kom. 601 999 512 
tel. kom. 602 482 971 

www.cegielniaslodkow.pl
mail: cegielnia.slodkow@wp.pl 

3. Cegielnia Cekobud s.c. 

4. Cegielnia „Słodków” s.c. 

A "Słodków” Téglagyár az 1960-as évektől működik. Keletkezésétől 
kezdve teljesen kézi technológiával gyártanak benne téglát. A kézzel 
gyártott tégla, a mai automatizált és számítógépes világban kuriózumnak 
számít, országos és világszinten egyaránt.  Az általunk gyártott téglát, a 
préselt termékekkel ellentétben, kézzel  formázzák képlékeny masszából 
 az ún. "levegősítési" folyamatban, ami a formázott anyagban keletkező 
légpórusos szerkezetet eredményez. Ennek köszönhető, hogy a téglánk 
égetés után nagy mértékben likacsos lesz (15%), ami jobb természetes víz-
felvevő és átadó képességgel jár, "falizzadság" nélkül,  levegőztető és 
füstelszívó vezetékek nélkül. A tulajdonságok teljes fagyállóságot 
garantálnak, és a mi tégláinkból épített homlokzatok idővel nem 
változtatják színüket és nem mállanak.  

Ceramika KUFEL 
23-200 Kraśnik, Suchynia ul. 

Podmiejska 12 
tel.  (081) 821 02 08,  
tel. kom. 609 180 629 

http://www.ceramika-kufel.pl 
mail: cegielnia@ceramika-kufel.pl 

5. Cegielnia „KUFEL” 
Bár a napjainkban nincs könnyű dolga  a hagyományos tömör tégla 

gyártójának, de a tevékenységbe fektetett hit és nagy adag kitartás a cég 
folyamatos fejlesztéséhez vezethet. Úgy tűnik, az új, agyonreklámozott 
termékek  kezdeti preferálása után a befektetők a hagyományos 
termékekhez térnek vissza, amelyek úgyanúgy jól helytállnak a modern 
projektekben, mint évszázadokkal ezelőtt. Minden befektetőnek ajánljuk a 
hagyományos kézműves kerámia tégláinkat. 
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