Gruszecki Sp. z o.o. jest firmą rodzinną z ponad
25-letnim doświadczeniem w branży kamieniarskiej.
Dysponujemy bardzo dużym doświadczeniem
w zastosowaniu piaskowca w różnych grupach
w branży, jak fasady, dom i ogród, obudowy kominkowe i wiele
innych. Jakkolwiek produkujemy wszelkiego rodzaju elementy
kamienne z granitu i marmuru (blaty kuchenne), ściśle specjalizujemy
się w obróbce piaskowca.
Aktualnie posiadamy 3 kopalnie piaskowca:
– Skała – w kolorze jasnokremowym,
– Czaple – Hockenauer w kolorze beżowo-żółtym,
– Zbylutów – drobnoziarnisty, żółto-beżowy, otwarty będzie wkrótce.
Proces produkcyjny w naszej firmie pokrywa cały proces
technologiczny. Zaczynając od wydobycia i przygotowania
elementów surowych w kamieniołomach (bloki, kamień murowy,
donice), poprzez półprodukty, do w pełni wykończonych elementów
razem z ich instalacją (elewacje, kominki, obramienia okienne).
To oznacza, że jesteś we właściwym miejscu, ponieważ my
jesteśmy w stanie wykonać prawie każdy element z naszych
kamieni i zapewniamy najlepszą możliwą ofertę. Wykończone
produkty, oprócz szlifowanych, mogą mieć także następujące
powierzchnie:
– groszkowaną,
– szpicowaną,
– surową,
– szalerkę,
– inne.
Nasze zdolności produkcyjne umożliwiają wykonanie ponad 25 000
m2 fasad (elewacje, bloczki fasadowe, parapety) razem z instalacją
rocznie, oprócz tego produkujemy ponad 3500 ton
przygotowanych do instalacji elementów surowych (kamień
murowy, donice) i w tym samym czasie produkujemy i instalujemy
od 500 do 700 kominków w różnych wykonaniach.
Wszystkie materiały posiadają wymagane certyfikaty uprawniające
do stosowania w budownictwie.
Niniejszy katalog jest poświęcony programowi „Elewacje”. Jeżeli
potrzebujesz dalszych informacji lub jesteś zainteresowany innymi
produktami proszę się skontaktować z naszym agentem lub
zapytanie skierować bezpośrednio do naszej siedziby.
Gruszecki Sp. z o.o. ist eine Firma, die in der
Steinmetzbranche auf eine 25-jährige Erfahrung
zurückblicken kann. Unsere Firma verfügt über
weitreichende Erfahrungen bei der Sandsteinverarbeitung, insbesondere bei Fassaden, Häusern, Gärten,
Kamineinfassungen sowie auf vielen weiteren Gebieten. Wir
fertigen Steinelemente unterschiedlichster Art aus Granit und
Marmor (so z.B. Küchenarbeitsplatten), gleichzeitig sind wir aber
auch auf die Verarbeitung von Sandstein spezialisiert. Im
Augenblick verfügen wir über drei Steinbrüche, in denen Sandstein
gewonnen wird:
– Skała (Sandstein mit heller cremefarbener Tönung),
– Czaple (Hockenauer, Sandstein mit gelblich-beigefarbener Tönung),
– Zbylutów (feinkörniger Sandstein mit gelblich-beigefarbener
Tönung- der Steinbruch wird in Kürze eröffnet).
Die Produktionsmöglichkeiten unserer Firma decken alle
technologischen Facetten ab. Beginnend bei der Gewinnung und
Förderung von Rohelementen (Rohblöcke, Mauersteine, Tröge)
aus

den

Steinbrüchen

über

Ausgangsmaterialien

zur

Weiterverarbeitung bis hin zur Herstellung fertiger Endprodukte
(wie Fassaden, Kamine, Fensterumrahmungen) und deren
Montage vor Ort.
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Wir bieten unseren Kunden eine breitestmögliche Produktpalette
an. Aus unseren Steinen können wir praktisch jedes nachgefragte
Element fertigen.
Unsere fertigen Produkte können neben geschliffenen auch
folgende Oberflächen haben:
– gestockt,
– gespitzt,
– wild/naturbelassen,
– schariert,
– und viele mehr.
Unsere Produktionskapazitäten erlauben die Fertigung und
Montage von über 25.000 qm Fassaden (Fassadenplatten,
Fassadenblöcke, Fensterbretter) im Jahr. Außerdem stellen
wir jährlich über 3.500 t montagefertiger Rohelemente
(Mauersteine, Tröge) her sowie produzieren und montieren
zwischen 500 und 700 Kaminen unterschiedlichster
Ausführungen. Alle verarbeiteten Materialien sind für die
Verwendung zu Bauzwecken besonders zertifiziert. Der
vorliegende Katalog wurde für Zwecke des Programms
“Fassaden” entworfen. Sollten Sie weitere Informationen
benötigen oder an anderen Produkten interessiert sein, so
wenden Sie sich bitte an einen unserer Handelsvertreter oder
besuchen Sie unsere Zentrale.
Gruszecki Sp. z o.o. (Ltd) is a family firm with
over 25 years experience in natural stone branch.
Up to this time we gathered a lot of experience in
using sandstone in different parts of stone branch
like cladding, garden and home elements, fireplace’s mantles
and much, much more. However we produce elements from
granite or marble (kitchen-countertops), we are strictly
specialized in sandstone. Currently we own 3 quarries of sandstone, wich are:
– Skala – light cream,
– Czaple – yellow-beige,
– Zbylutow – fine corn sandstone, yellow-beige, coming soon.
Production process in our firm fully covers technological program
of sandstone. Starting from mining and preparation raw elements
in quarries (blocks, wall stones, throughs), through semi-finished products, up to fully finished products with installation
(claddings, fireplace mantles, window surrounds, cills).
This means that you are in right place, because we are able
produce nearly everything from our stones and we assure best
possible offer. Finished products, except honed, can have also
other surfaces like:
– bushhamerred,
– pointed,
– raw,
– flutted,
– other.
Our production capacity allows us to produce over 25 000 m2
of cladding elements (ashlar blocks, quoins, bricks, window cills)
with installation per year, except that we produce also over 3 500
tons prepared to installation raw-materials (wall stones, troughs),
and at the same time we produce and install between 500 and
700 fireplaces in a variety of finishing. All materials have Polish
building certificates allowing to use in building construction.This
catalogue is strictly about Claddings Program. If you need any
further information or are interested in other products please
contact us through our agents or directly by e-mail.
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Polsko-Włoska Fundacja Promocji Zdrowia Imienia
św. Rafała (Szpital)
Kraków, ul. Bochenka 1

Wydział Prawa UW
Wrocław, ul. Kuźnicza 46/47

I Wyróżnienie Prezydenta Wrocławia
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Raschdorf Str. 27

Raschdorf Str.17

Kolonia-budynki dla Lammerting Immobilien Gruppe

Aachener Str. 619
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Instytut Zachodni
Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
Poznań, ul. Mostowa 23
II Miejsce w kategorii Budynków Użyteczności Publicznej

Biurowiec Serwisco-DHL
Warszawa, ul. Osmańska 2
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ING Bank
Warszawa, pl. Trzech Krzyży
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Apartamentowce Renoir
Warszawa, ul. Rosoła 61

DJE
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Wiśniowy Biznes Park
Warszawa, ul. 8 Sierpnia
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Apartamenty Holland Park
Warszawa, ul. Książęca 15
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Budynek Biurowo–Handlowy Wechta
Poznań, ul. Podgórna/Św. Marcina 2

DELTA
Poznań, ul. Towarowa 35/37
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Apartamentowiec
Wrocław, ul. Racławicka

WBU
Tychy, ul. Barona 30
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Hotel Pielgrzyma
Wrocław, pl. Św. Idziego
Centrum produkcyjno Logistyczne
CPL-LEK w Strykowie
Stryków (Łódź) ul. Podlipie 16

Sala Senatu
Wrocław, ul. Katedralna

Politechnika Wrocławska
Wrocław, ul. Janiszewskiego
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