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Builder: Dlaczego Grupa ETANCO zdecydowała się,  
aby wejść na polski rynek?
Jerzy Górczyński: Rozpoczęcie działalności w Polsce 

sprawiło, że możemy być bliżej naszych klientów. Wejście 
na polski rynek stanowi dla nas strategiczny krok w roz-
woju międzynarodowym Grupy, która ma partnerów biz-
nesowych w całej Europie. Polska to także kluczowa lo-
kalizacja dla rozszerzenia działalności Grupy ETANCO 
w innych krajach, również Europy Wschodniej. ETANCO 
weszło do Polski jako inwestor długoterminowy. Kiedy 
prezes firmy, Ronan Lebraut, pierwszy raz przyjechał do 
fabryki w Ornecie, jeszcze przed jej przejęciem od Gbo 
Fastening Systems, stwierdził, że jej pracownicy kieru-
ją się wartościami bardzo zbliżonymi do tych, które są 
właściwe dla ETANCO. Dostrzegł możliwość optymaliza-
cji i ulepszenia produkcji, a także wprowadzenia nowych 
produktów w Polsce i dla całej Grupy ETANCO, co da wy-
mierne korzyści zarówno dla dotychczasowych klientów 
ETANCO, jak i nowych odbiorców w Polsce. 

Builder: Jakimi wartościami kieruje się Grupa ETANCO?
J.G.: Firma została założona w 1952 roku przez dziad-

ka obecnego prezesa – Ronana Lebrauta, który kieruje 
nią od kilkunastu lat. Dlatego też swoje działanie opie-
ra na przedsiębiorczości i rodzinnej atmosferze, któ-
ra łączy wszystkich pracowników. Wszystkie nasze roz-
wiązania projektujemy zgodnie z wysokimi wymagania-
mi technicznymi oraz dbałością o środowisko. Chcemy, 
aby poprawiały one warunki pracy i zapewniały kom-
fort użytkowania budynku. Cenimy także innowacyjność, 
przede wszystkim w obsłudze klientów.

Builder: Na czym polega ta innowacyjność?
J.G.: Nasze innowacyjne podejście do obsługi wynika 

ze specyfiki branży elementów złącznych. Nie ma w niej 
jednego uniwersalnego produktu, który spełni oczeki-
wania oraz potrzeby wszystkich klientów. Liczy się ga-
ma sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań. Do każ-
dego zamówienia podchodzimy więc indywidualnie. 
Każdorazowo stajemy przed wyzwaniem, który z na-
szych produktów najlepiej spełni swoje zadanie w kon-
kretnym projekcie. Wierzę, że to, co liczy się dla na-
szych klientów, to nie tylko finalny produkt, ale także 
jakość usług, którą dostarczamy – zawsze wsłuchuje-
my się w potrzeby klienta, chcemy je zrozumieć, by za-
decydować, który produkt będzie najbardziej odpowied-
ni. Grupa ETANCO słynie ze swojego niepowtarzalnego 
podejścia do każdej współpracy zgodnie z hasłem Twoja 
budowa to nasza budowa, co potwierdza 150 patentów 
oraz ponad 80 tys. produktów w ofercie.

Builder: Co wejście ETANCO do Polski oznacza dla fabryki 
w Ornecie, która jest teraz częścią Grupy?
J.G.: Przede wszystkim rozwój i wprowadzenie nowych 

technologii, a także stopniowe poszerzanie oferty w przy-
szłości. W pierwszym kwartale bieżącego roku zrealizo-
waliśmy projekt optymalizacji procesów malowania oraz 

pakowania poprzez skoncentrowanie tych operacji w ra-
mach jednej hali produkcyjnej. Wygospodarowane tym 
sposobem miejsce zostanie wykorzystane pod nowe tech-
nologie, których uruchomienie pozwoli rozszerzyć na-
szą ofertę produktową. Powiększona będzie również prze-
strzeń magazynowa – poprzez połączenie dwóch istnieją-
cych hal, a w ramach zwiększania mocy produkcyjnych 
uruchomiliśmy niedawno kolejny, już szósty, automat 
malarski. 

Builder: Klienci doskonale znają wkręty z charakterystyczną 
literą G na główce produkowane w Ornecie. Co zmieniło się 
w związku z rebrandingiem?
J.G.: Zapewniam, że nasze dotychczasowe produkty 

pozostaną bez zmian – wszystkie rodzaje wkrętów: po-
pularne „farmery”, samowiercące, samogwintujące, do 
płyt warstwowych i konstrukcyjne, zamocowania hy-
dro- i termoizolacji dachów płaskich oraz wszelkiego ro-
dzaju akcesoria jak zawsze będą wyróżniały się najwyż-
szą jakością, którą tak bardzo cenią sobie nasi klienci. 
Współpracować z nimi będzie ten sam zespół profesjo-
nalistów, który każdego dnia jest w kontakcie z naszymi 
partnerami biznesowymi. Natomiast w czerwcu zmieni-
liśmy opakowania produktów, na których widnieje teraz 
nowe logo – ETANCO. 

ETANCO oznacza dla nas zastrzyk energii do rozwoju, 
a w przyszłości do poszerzenia oferty produktowej. P
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O specyfice branży elementów złącznych, fabryce w Ornecie, a także o tym, co się 
zmieniło wraz z wejściem ETANCO do Polski, opowiada Jerzy Górczyński, Managing 
Director polskiego oddziału ETANCO.
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Grupa ETANCO to europejski lider w produkcji 
elementów złącznych i systemów zamoco-
wań dla budownictwa. Założona została jako 
„Les Ateliers LR ETANCO” w 1952 roku przez dziadka obecnego 
prezesa w Le Pecq pod Paryżem. W ciągu ponad 65 lat prze-
kształciła się międzynarodową Grupę, która obsługuje 18 tys. 
klientów w ponad 50 krajach na świecie. W październiku 2017 
roku Grupa ETANCO rozpoczęła działalność w Polsce poprzez 
przejęcie fabryki elementów złącznych w Ornecie.



Krzysztof Orzełowski
Członek Zarządu
ULMA Construccion Polska

Jakość to nie tylko spełniający oczekiwania klien-
ta produkt – deskowanie. To także dobrze wykona-
na dokumentacja technologiczna wraz ze wspar-
ciem na budowie i serwisem, to codzienna współ-
praca z klientem i pomoc nie tylko w realizacji do-
stawy i obsługi logistycznej, ale też bieżące roz-

wiązywanie problemów na styku projektu wykonawczego i technologiczne-
go. To właśnie na metodzie poszukiwania i pomyśle na optymalne rozwiąza-
nie problemów można zbudować zaufanie klienta do oferowanej jakości. Fir-
ma ULMA wychodzi zawsze naprzeciw swoim klientom, oferując komplekso-
we wsparcie podczas całego procesu budowy. Zapoznajemy się ze wszyst-
kimi alternatywami i proponujemy rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić 
czas i obniżyć koszty, a co za tym idzie – poprawią wydajność.

Jerzy Górczyński
Managing Director polskiego oddziału
ETANCO

Grupa ETANCO od początku swojej działalno-
ści stawia na innowacyjność, którą rozumiemy jako 
posiadanie szerokiego portfolio rozwiązań, a przy 
tym ciągły rozwój i ulepszanie swoich produktów. 
Elementy złączne i zamocowania ETANCO zgod-
ne są z najwyższymi standardami europejskimi 

oraz wymaganiami poszczególnych rynków. Restrykcyjna polityka jakościo-
wa firmy nie byłaby możliwa bez nowoczesnego Laboratorium Kontroli Jako-
ści, które monitoruje i dokumentuje każdy etap produkcji: od surowców do 
produktów gotowych. To, co liczy się dla naszych klientów, to – obok final-
nego produktu – jakość dostarczanych usług. Przy każdym projekcie stara-
my się wsłuchać w potrzeby klientów, aby wskazać lub dobrać produkt, któ-
ry jest najodpowiedniejszy. Tak też postępujemy przy udzielaniu gwarancji. 
Ze względu na charakterystykę branży elementów złącznych uświadamia-
my klientów, jak ważny dla funkcjonowania zamocowań jest prawidłowy spo-
sób montażu a wszystkie zgłoszone uwagi i opinie są natychmiast indywidu-
alnie analizowane przez Dział Kontroli Jakości. Nasi klienci oczekują dosko-
nałego serwisu, co realizujemy w formie wsparcia na każdym etapie budowy.

Agnieszka Rudnicka
Dyrektor Projektów
Palisander

Nośników jakości jest wiele. Jakość to z pewno-
ścią produkt sam w sobie, ale w obecnym czasie 
jakość to serwis i obsługa, na jaką może liczyć bu-
dowa realizowana z Palisander. Dzięki naszemu au-
torskiemu systemowi jakości QLOS wspieramy bu-
dowy poprzez: rzetelną ofertę, terminowe dosta-

wy, monitorowanie kosztów szalunków przez dedykowanego budowie dorad-
cę technicznego, przejrzyste odbiory zwracanych szalunków, na partnerskich 
rozliczeniach budów kończąc. Lata pracy nad jakością serwisu przynoszą wy-
mierne efekty. Dzięki szerokiemu wachlarzowi propozycji QLOS mamy możli-
wość odpowiedzieć na indywidualne potrzeby budów, dzięki czemu jesteśmy 
liderem jakości serwisu związanego z szalunkami.

Mariusz Nizio
Kierownik Projektu
Berndorf Baderbau

Firma Berndorf Baderbau 
stale czuwa nad rozwojem 
swoich wyrobów na wszyst-
kich płaszczyznach, począw-
szy od koncepcji i projektu 
poprzez produkcję z najwyż-

szej jakości materiałów oraz proces montażu prowa-
dzony przez wykwalifikowane ekipy montażowe, a tak-
że po oddaniu niecek do użytkowania poprzez szeroko 
pojęty serwis i obsługę gwarancyjną oraz pogwaran-
cyjną. W firmie od lat wdrożone są certyfikaty jakościo-
we ISO oraz certyfikaty produkcyjne i spawalnicze. Re-
gularnie poddajemy się zewnętrznym audytom jedno-
stek certyfikujących, aby wszystkie nasze produkty by-
ły atestowane i spełniały najwyższe standardy w dzie-
dzinie bezpieczeństwa. Realizację tych innowacyjnych 
rozwiązań umożliwia nam stale rozbudowywany oraz 
modernizowany park maszynowy i nowoczesne ha-
le produkcyjne. Inwestycje w specjalistyczne maszyny 
oraz podnoszenie kwalifikacji załogi gwarantuje nam 
utrzymanie najwyższej jakości. Dzięki temu możemy 
wspierać doradczo inwestorów i projektantów, czuwa-
jąc przy tym, aby ich marzenia oraz wyobrażenia o ba-
senach ze stali nierdzewnej urzeczywistniały się z za-
chowaniem najwyższych standardów jakości i bezpie-
czeństwa.

Marek Majewski
kierownik ds. kontroli jakości
Ponzio Polska

„Serwis” to w naszym przy-
padku szereg procedur po-
legających na tym, żeby do-
starczyć klientom produkt 
jak najwyższej jakości. Trak-
tujemy to zadanie prioryte-

towo – jako część kompleksowej obsługi, dlatego też 
inwestujemy w nowoczesne urządzenia pomiarowo-
-badawcze, aby cały proces kontroli jakości przepro-
wadzany był na terenie firmy, co zdecydowanie skraca 
czas obsługi klienta. Począwszy od badań próbek pro-
fili potwierdzających zgodność wymiarów wytłoczo-
nego profilu z założeniami działu technicznego – koń-
cząc na badaniach prototypów gotowych wyrobów we 
własnym laboratorium badawczym. Dodatkowym ele-
mentem tego procesu, który proponujemy jako jeden 
z niewielu dostawców profili aluminiowych, jest zabez-
pieczanie przekładki termicznej podczas lakierowania 
profili specjalną folią ochronną. Całkowicie wyklucza to 
możliwość wadliwego lakierowania przekładki. Wszyst-
kie te działania powodują, że rygorystyczny proces 
kontroli jakości eliminuje ewentualne błędy, a końcowy 
produkt spełnia oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających klientów.  

BU
ILD

ER
 I L

IP
IE

C 
20

18
 4

7 LA
TO

 JA
KO

ŚC
I 2

01
8 

I F
OR

UM



Jarek Szepietowski
Customer Success Manager
AEC Design

AEC Design posiada unikalne doświadczenie 
we wdrażaniu technologii BIM. Jesteśmy prekur-
sorami tam, gdzie BIM jest najmniej dojrzały, jak 
np. zarządzanie nieruchomościami i VR, oraz li-
derami tam, gdzie zyski są już udokumentowa-
ne, jak w generalnym wykonawstwie lub projekto-

waniu. Wiedząc, że BIM podnosi jakość realizacji budynków, rozpoczęliśmy 
działania skierowane na stworzenie i obsługę platformy do zarządzania bu-
dynkiem. Rozumiejąc serwis jako etap użytkowania, wraz z grupą specjali-
stów i przy współpracy z zarządcami nieruchomości stworzyliśmy autorskie 
narzędzie do Facility Management. Program dedykowany jest firmom, które 
zajmują się zarządzaniem obiektów oraz inwestorom i właścicielom budyn-
ków. Wspomaga proces zamawiania i odbierania produktów za pomocą ko-
dów QR. Elementy, które zostały zamodelowane na etapie projektowania lub 
budowy, będzie można w łatwy sposób sczytać z urządzeń mobilnych i uzy-
skać wszelkie istotne informacje, jak np. gdzie mają się znajdować, jaką ma-
ją instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, kiedy dokonać przeglądu itp.

Iwona Barabasz
Kierownik Biura Obsługi Klienta
POZBRUK

Firma POZBRUK wypracowała najwyższe 
standardy serwisu gwarancyjnego oraz pogwa-
rancyjnego. Proces produkcji objęty jest nadzo-
rem jakości, począwszy od pozyskania surowca 
z własnych kopalni aż po gotowy produkt. Na-
sze towary objęte są 12-miesięcznym okresem 

gwarancji, która obejmuje zgodność oferowanych towarów z najnowszy-
mi wymaganiami zawartymi w normach lub aprobatach PN-EN. W ra-
mach serwisu gwarancyjnego zapewniamy łatwą i przejrzystą procedu-
rę kontaktu. Dbamy o wiedzę klientów w obszarze prawidłowego monta-
żu, użytkowania oraz pielęgnacji okładzin betonowych. Nasz serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny obejmuje również fachowe doradztwo technicz-
ne. W celu zapewnienia długoletniej eksploatacji naszych produktów za-
pewniamy naszym klientom chemiczne środki pielęgnacyjne ułatwiające 
utrzymanie produktów w doskonałej kondycji przez wiele lat.

Grzegorz Pilarski
Kierownik Operacyjny Serwisu
OTIS

Dźwigi i schody ruchome to urządzenia trans-
portu bliskiego – niezbędne do zapewnienia ko-
munikacji pionowej w budynkach i obiektach. 
Dla nas jako światowego producenta najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo i komfort Pasaże-
rów. W pierwszych dniach od uruchomienia naj-

ważniejszą rolę odgrywa serwis. Otis wychodząc naprzeciw wymagającym 
Użytkownikom wprowadziła do swojej oferty usługę Remote Service, która 
poprzez wykorzystanie Systemu REM (Remote Elevator Monitoring), zdal-
nego monitorowania urządzeń dźwigowych, zapewnia możliwość działa-
nia prewencyjnego, zanim dojdzie do awarii urządzenia. Pełna kontrola za-
pewnia najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa Użytkowników.
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Monika Rewera
Kierownik Zespołu Jakości  
i Doradztwa Technicznego Kruszyw
CEMEX Polska

Branża kruszyw coraz czę-
ściej jako standard traktuje speł-
nianie wymagań jakościowych, 
zapewnienie stabilności para-
metrów oraz działanie na zasa-
dach Zakładowej Kontroli Pro-

dukcji. CEMEX Polska już od wielu lat może pochwalić się 
takim certyfikatem. Dodatkowo w roku ubiegłym otrzyma-
liśmy Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa, przy-
znany przez Polski Związek Producentów Kruszyw. Prak-
tycznie w każdym zakładzie produkcyjnym CEMEX Pol-
ska posiadamy laboratorium kontrolne i wciąż poszuku-
jemy nowych możliwości doskonalenia procesów. Jedną 
z takich inicjatyw jest projekt 0 reklamacji, który opiera się 
m.in. na warsztatach dla naszych pracowników, prowa-
dzonych przez Zespół Jakości i Doradztwa Technicznego 
Kruszyw. Organizowane są cykliczne szkolenia Kampania 
Jakościowa – Stawiając na jakość, budujemy lepszą przy-
szłość oraz Co Jeszcze Warto Wiedzieć o Kruszywach 
dla kadry zarządzającej. Wspólnie z kierownikami kopal-
ni prowadzone są spotkania prewencyjne dla pracowni-
ków operacyjnych. Dzięki projektowi 0 reklamacji CEMEX 
Polska może systematycznie doskonalić jakość produk-
tów oraz ulepszać procesy obsługi klienta, które przełożą 
się na wzrost ich satysfakcji ze wspólnej pracy.

Mariusz Ferenc
Prezes Zarządu 
Polbruk SA

Polbruk SA gwarantuje swo-
im klientom wysoką jakość ofe-
rowanych wyrobów. Każdy pro-
dukt, w zależności od przywo-
łanego dokumentu odniesie-
nia, posiada Deklarację Wła-

ściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwo-
ści Użytkowych. Dodatkowo wyroby posiadają znak CE 
lub B. Wszystkie produkty są objęte 3-letnim okresem 
gwarancji. W tym czasie nabywca może zgłosić stwier-
dzone wady zakupionych towarów. Jeśli reklamacja zo-
stanie uznana za zasadną, o czym decyduje wewnętrzny 
dział rozpatrujący zgłoszenia, firma zobowiązuje się do 
usunięcia wad wyrobów poprzez ich wymianę lub napra-
wę. W ramach rekompensaty możliwe jest także obniże-
nie ceny zakupionego towaru. Wszystkie zgłoszenia re-
klamacyjne są rozpatrywane w ciągu 14 dni. Osoby zaj-
mujące się na co dzień wyrobami betonowymi posiadają 
w tym zakresie duże doświadczenie. Są sytuacje, w któ-
rych na pełne rozwiązanie zgłoszenia reklamacyjnego 
klient musi poczekać kilka miesięcy. Takie podejście jest 
podyktowane konieczną obserwacją nawierzchni w dłuż-
szym horyzoncie czasowym. Pracownicy firmy przeka-
zują wówczas klientowi rzetelne informacje na temat ko-
niecznych działań, pozostając z nim w stałym kontakcie.
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BĄDŹ Z NAMI
Sierpień - Wrzesień

 ARCHICAD
To jedna z najpopular-

niejszych aplikacji do pro-
jektowania, wykorzystywa-
na przez tysiące polskich 
biur architektonicznych 
oraz pracowni projekto-
wania wnętrz. Prosta idea, 
która towarzyszy twórcom 
aplikacji od jej pierwszej 
wersji, czyli tworzenia wie-
lobranżowej dokumentacji 
na podstawie trójwymiaro-
wego modelu, świetnie roz-
wija się w dobie technolo-
gii BIM. Każda kolejna wer-
sja programu przynosi wie-
le rewolucyjnych narzędzi 
i funkcjonalności w przyja-
znym projektantom środo-
wisku pracy.

Kratownice VRB
Inżynierowie PERI stworzyli uniwersalne kratownicowe rusztowanie pod-

porowe, które pozwala na dokładne dopasowanie do każdej długości przę-
sła – w zakresie od 20 do 40 m. Udało się to zrealizować dzięki odpowied-
nio dobranym długościom modułów systemu VARIOKIT i specjalnie zapro-
jektowanym ramom podporowym o płynnej regulacji położenia łożyska pod-
porowego. Wysoka nośność elementów konstrukcyjnych systemu umożliwia 
zoptymalizowane wykorzystanie materiału i zmniejszenie kosztów. Zastoso-
wanie niewielkiej liczby różnych ram połączonych metodą sworzniową daje 
możliwość łatwego dopasowania długości wiązara do zmiennych rozpiętości 
przęseł. Natomiast kompatybilność kratownic VRB z rozwiązaniami dla plat-
form roboczych i środków dostępu na bazie rusztowania modułowego PERI 
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo.

Schindler 3300
Od ponad dekady S3300 to najpopularniejszy dźwig firmy Schindler na 

całym świecie. Skonstruowano go ze szwajcarską precyzją, a z niezawod-
ności uczyniono główną zaletę. Dzięki zastosowaniu mniejszych kompo-
nentów technicznych pasażerowie zyskali dodatkową przestrzeń użytkową, 
a powiększona kabina nadal mieści się w standardowym szybie. Nowocze-
sna, zwarta i wytrzymała konstrukcja została zoptymalizowana pod wzglę-
dem wydajności elektrycznej. Koncepcję stylistyczną wnętrza można bez 
trudu dopasować do architektury budynku, wybierając spośród dedykowa-
nych linii dekoracyjnych lub tworząc własną.

 Monitoring Kosztów  
Najmu Szalunków

Najem szalunków to pozycja w budżecie budowy, nad którą naj-
trudniej zapanować. Rozwiązaniem problemu jest Monitoring Kosz-
tów Najmu Szalunków opracowany przez Palisander. Opiera się on 
na cotygodniowej obecności Doradcy Technicznego na budowie. 
W oparciu o obserwacje Doradcy, plany Najemcy oraz szczegóło-
we dane gromadzone w systemie IT – powstaje kompleksowy raport 
o dotychczasowej i planowanej realizacji budżetu. Kończące raport 
sugestie działań pozwalają kilkukrotnie zwiększyć precyzję budże-
towania.
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Austrotherm EPS 
Fassada Premium Reflex
– z myślą o fachowcach

Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex to grafitowe płyty styropia-
nowe o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, powleczo-
ne ultranowoczesną powłoką ochronną. Specjalnie opracowana formuła 
powłoki ułatwia proces realizacji ocieplenia podczas ekspozycji fasady bu-
dynku na promienie słoneczne i zapewnia dobrą przyczepność kolejnych 
warstw systemu. Produkt charakteryzuje się współczynnikiem przewodze-
nia ciepła λD na poziomie 0,031 W/m2K i polecany jest do izolacji budyn-
ków energooszczędnych i pasywnych oraz miejsc, gdzie należy użyć cień-
szej warstwy ocieplenia.

Elementy złączne 
i zamocowania ETANCO

Szeroka gama elementów złącznych i zamocowań ETANCO jest gwaran-
tem idealnego dopasowania oferty do specyfiki danego projektu. Innowacyj-
ność i perfekcyjne wykonanie produktów sprawia, że są one powszechnie 
cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych. Do-
skonale znane w branży budowlanej wkręty farmerskie, samogwintujące i sa-
mowiercące łączniki konstrukcyjne, łączniki do betonu i płyt warstwowych, 
zamocowania hydro- i termoizolacji dachów płaskich oraz akcesoria i zamo-
cowania konstrukcji drewnianych to gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowe-
go funkcjonowania dachu. Oferta ETANCO to także specjalistyczne, nowo-
czesne kotwy mechaniczne i chemiczne do łączenia betonu, stali oraz cięż-
kich i wymagających (sejsmika) elementów konstrukcyjnych. Wszystkie pro-
dukty ETANCO przechodzą ścisłą kontrolę prowadzoną przez laboratorium 
firmy, a także posiadają niezbędne certyfikaty, które są gwarantem zgodno-
ści procesów produkcyjnych z najwyższymi standardami europejskimi.

Kotły dużej mocy Ares Tec
Immergas Polska, czołowy producent kotłów gazowych, lider rozwią-

zań grzewczych dla domów, od ponad 2 lat dynamicznie rozwija segment 
commercial z dedykowanymi rozwiązaniami dla obiektów przemysłowych. 
Wśród nich znajduje się seria stojących kondensacyjnych kotłów gazowych 
Ares Tec o mocy od 150 do 900 kW. Każdy kocioł wykonany jest z odpo-
wiedniej liczby modułów zamkniętych w pojedynczej obudowie. Kotły z tej 
serii przystosowane są do pracy w kaskadzie, stanowiąc elastyczne rozwią-
zanie dla budynków wymagających systemów ogrzewania o dużej wydaj-
ności.

 PRESSTONE
PRESSTONE firmy POZBRUK to kompleksowe rozwiązanie po-

zwalające na prestiżowe ukształtowanie dowolnej powierzchni.  
W skład programu PRESSTONE wchodzi szeroka gama produktów, 
które pozwolą na wykonanie różnorodnych realizacji – tarasów, bal-
konów, nawierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz, ścieżek 
ogrodowych, a także schodów. Produkty PRESSTONE dostępne są 
w wielu wymiarach i wykończeniach (gładkie szlifowane, szczotko-
wane, piaskowane oraz strukturalne), co pozwala na wykorzystanie 
ich w niepowtarzalnych projektach. Elementy PRESSTONE wykorzy-
stane zostały m.in. do ułożenia nawierzchni w Termach Maltańskich.
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