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Cegła CLASSIC
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Cegła CLASSIC

Bruk CLASSIC i MOZAIKA

Szanowni Państwo,
Zawsze popularne są powieści i filmy, których akcja rozgrywa
się w miejscach tajemniczych i niezwykłych, do których dostęp
umożliwia jedynie tajemna księga, zaczarowana szafa lub
pierścień... Część z nich to baśnie, część opowieści z gatunku
fantasy. Nie wszyscy wiedzą, że takie niezwykłe miejsca istnieją
naprawdę, współcześnie i to całkiem niedaleko nas...

Patoka – przysiółek wsi Panoszów położony w malowniczym
polskim krajobrazie między Częstochową a Opolem
– to baśniowa i niezwykła okolica. Nie pojawiają się tu wprawdzie
latające dywany, nie powstają kryształowe kule, ale jest pewne
miejsce, które oczarowuje każdego, kto do niego trafia.
Czuć w nim atmosferę i niepowtarzalnego ducha niemal
130-letniej historii, która wcale nie jest zamkniętą księgą,
a której kolejne rozdziały wciąż dopisujemy.
Powstają tu… zwykłe cegły i bruki, choć użycie słowa
„zwykłe” wydaje się być dużym uproszczeniem...
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Trochę historii
Dzięki bogatym i bardzo dobrym jakościowo złożom gliny
Patoka i jej okolice już od XIX wieku związane są z przemysłem
ceramicznym. W XIX i XX wieku, gdy panowała moda
na palenie tytoniu w fajkach ceramicznych, przy pomocy
specjalistów z Holandii produkowano ich w okolicy kilkaset
tysięcy rocznie. Wypalano tu także cegłę budowlaną, klinkierową
i dachówkę. Po II wojnie światowej cegielnię upaństwowiono,
a w 1991 r. stała się ona własnością prywatnej osoby z Danii.

W roku 1998 weszła w skład koncernu CRH. W roku 2017 stała
się własnością Grupy Lode.
W Patoce znajduje się jeden z ostatnich na świecie, jedynyw swoim
rodzaju piec, z którego wnętrza wyjeżdżają unikalne cegły i bruki.
Ich wyjątkowość nie jest bynajmniej efektem czarów,
czy magicznych zaklęć (chociaż, kto to wie na pewno...).
Niezmiennie od stuleci trwa tutaj tradycyjny proces produkcji,
którego efektem jest klinkier o niepowtarzalnych cechach, nie do
uzyskania w nowoczesnych zakładach.

Początki wydobycia gliny w Patoce - XIX wiek.

Umowa z 1909 roku - zakup kotła
parowego do suszenia cegieł.

Tajemnica
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klinkier dla
konesera

Każdy, kto obserwował proces wypału klinkieru w Patoce, mógł
odnieść wrażenie, że dzieje się to w podziemiach starego zamku,
tak głębokich jak najgłębsze pokłady w kopalni, gdzie rozchodzi
się ciepło pochodzące z głębi Ziemi. Tu ciepło, wyczuwalne
przy układaniu cegieł, nie pochodzi z głębin, ale z sąsiednich
komór wyjątkowego pieca. Wszystko, co się wokół niego dzieje
sprawia wrażenie podróży w czasie do minionych stuleci i nie
chodzi tu tylko o małe wózki przewożące cegły, popychane
po szynach wąskimi ceglanymi tunelami. Piec kręgowy

Surowiec
Na początku wszystko przebiega zwyczajnie - przywożona
z pobliskich złóż glina jest składowana, potem w procesie
technologicznym odpowiednio mieszana i formowana w cegły,
bruki lub kształtki. Uformowane z gliny produkty po wstępnym
osuszeniu przewożone są na wózkach szynowych do komory
w piecu i tam ręcznie układane.

Surowiec- glina najwyższej jakości.

Kręgowy piec Hoffmanna.
Hoffmanna (skonstruowany w 1857 r. i potem udoskonalany)
– serce cegielni – podzielony jest na kilka komór. Gdy w jednej
odbywa się wielogodzinny proces wypalania, z innej wywożone
są wypalone cegły, a w kolejnej układane cegły do wypalenia.
O tym, co dzieje się w poszczególnych komorach pieca, decydują
palacze. Czuwają oni nie tylko nad tym, aby ogień nie wygasł,
ale także nad tym, aby przemieszczał się w palenisku w te miejsca,
gdzie aktualnie odbywa się wypalanie klinkieru i potrzebna
jest odpowiednio wysoka temperatura (1100 st. C). Bowiem
od temperatury i czasu trwania procesu wypalania zależą i kolor,
i właściwości produktów. „Centrum sterowania” znajduje się

na górze pieca, gdzie przez niewielkie otwory na rozżarzone cegły
wsypywany jest miał węglowy, a palacze poprzez obserwację barwy
ognia (kolory od czerwonego do białego - im jaśniejszy ogień, tym
wyższa temperatura) i sprawdzeniu opadu (czyli skurczy wypalonej
cegły), decydują czy można z ogniem iść dalej. Wewnątrz pieca trwa
wyścig z ogniem - ci którzy ręcznie ustawiają wysuszoną cegłę - uciekają
przed ogniem, ci którzy wywożą już wypalone produkty - gonią ogień.
Gonitwa ta trwa nieprzerwanie od momentu rozpalenia pieca, aż do
chwili zagaszenia ognia i corocznej przerwy remontowej. Wywożone
cegły i bruki dostarczane są do sortowni, gdzie rozdzielane są na
oszczególne rodzaje klinkieru. Potem, po umieszczeniu na paletach
i zafoliowaniu, trafiają na skład, gdzie czekają na swoich odbiorców

5

Produkty
Opowieść nie byłaby pełna, gdyby nie pojawiła się w niej
odpowiedź na istotne pytanie: dlaczego w trzecim tysiącleciu,
w dobie nowoczesnych technologii utrzymywana jest przy życiu
stara cegielnia, ze starym piecem węglowym? Pytanie jest proste,
ale odpowiedź już tak prosta być nie może. Bo jak opowiedzieć
prozą o walorach wyśmienitych, markowych produktów.
Smakosze win francuskich, włoskich czy kalifornijskich wiedzą,

że niełatwo ująć w słowa głębię i ulotność wrażeń smakowych.
Zwykły zjadacz chleba powie, że mu coś smakuje lub nie. Koneser
odkrywa wyjątkowość, chwyta to, co ulotne, niewidzialne…
niepowtarzalne. Podobnie jest z cegłą z Patoki – to produkt
dla koneserów - dla tych, którzy, choć znają wyjątkowe walory
cegły klinkierowej, poszukują czegoś wyjątkowego – produktu
o cechach, jakie zapewnia technologia osiągana w starym piecu
węglowym Patoki. Wystarczy przerzucić kilka stron tej broszury,
aby zobaczyć, na czym ta wyjątkowość polega.

Cegła CLASSIC

Możliwości
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klinkier dla
konesera

Z doświadczeń kulinarnych wiemy, że o wyjątkowym,
ostatecznym smaku wykwintnego dania decydują wszystkie
składniki dodane w odpowiedniej proporcji. Także przy
budowie domu ostateczny efekt wynika z odpowiedniego
doboru wielu elementów: cegły klinkierowej, kolorów: fugi,
rynien, stolarki, okapów, dachówki, ewentualnych połączeń
z tynkiem. Stwarza to wiele możliwości. Odpowiednie proporcje,
właściwe połączenia materiałów dają odpowiedni efekt – piękny
i wyjątkowy dom, który cieszy oczy wszystkich.

Charakterystyczne odcienie, przebarwienia, nadpalenia,
odżużlenia. Dla tych, którzy pierwszy raz widzą Rustika, Toba,
Vesuvio, Classic, będzie to wstęp do dalszego wtajemniczenia.
Warto zrobić następny krok, wziąć tę cegłę do ręki i poczuć jej
namacalną wyjątkowość…

Cegła CLASSIC

Cegła ANTIKA, RUSTIKA

Warto zwrócić uwagę na to, że z cegielni w Patoce pochodzą
także kształtki i bruki klinkierowe LHL, które mogą
znakomicie uzupełnić tworzoną przez nas aranżację domu
i jego najbliższego otoczenia (podjazdy, murki, ogrodzenia,
grill ogrodowy itp.). Cegielnię w Patoce opuszcza rocznie
tylko kilka milionów produktów. Część tej produkcji
stanowią specjalne zamówienia, bowiem fachowcy z Patoki
potrafią odtworzyć odcień i strukturę starych cegieł, które
wykorzystywane są przy remontach, renowacjach i odbudowie

zabytkowych zamków, pałaców, mostów itp. Stąd też pochodzą
jedyne w Polsce kształtki klinkierowe przeznaczone do budowy
kolumn.
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klinkier dla
konesera
NOWOŚĆ!

Kształtki kolumnowe.
kolumny: 345 mm

Oferta - cegły klinkierowe
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ALT KRAKÓW

ALT TESSIN
płytka zwykła

płytka kątowa
65

VESUVIO

20/15

65

ANTIKA
20/15

250

120

250

cegła

ALT KRAKÓW
ALT TESSIN
VESUVIO
ANTIKA

-

-

XL
-

XL
-

-

-

-

-

- -

-

-

nasiąkliwość
deklarowana

nasiąkliwość
uzyskiwana
w produkcji

DF [szt./m2]
XL [szt./m2]
RF [szt./m2]
NF [szt./m2]

XL - - -

wytrzymałość
uzyskiwana
w produkcji

NOWOŚĆ!

klasa
deklarowana

dostępne
perforacje cegieł:
7 szczelinowa
pełna

290 x 115 x 51 mm

Format RF i NF

wymiar XL:

240 x 115 x 51 mm

wymiar DF:

dostępne
perforacje cegieł:
perforowana
szczelinowa
pełna

240 x 55 x 71 mm

cegła połówkowa

240 x 115 x 71 mm

wymiar NF:
cegła

250 x 90 x 130 mm

cegła

250 x 20/15 [120] x 65 mm

płytka kątowa

250 x 20/15 x 65 mm

płytka

250 x 55 x 65 mm

cegła połówkowa

250 x 120 x 65 mm

wymiar RF:
cegła

NOWOŚĆ!

Format DF i XL

Parametry

wytrz. na ściskanie

nasiąkliwość

zapotrzebowanie*

35
35
35
35

149,5 MPa
149,5 MPa
140,0 MPa
152,6 MPa

do 6%
do 6%
do 6%
do 6%

1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%

67 56 - 49
67 - - - - 51 49
- - 51 49

* przy założeniu spoiny 10 mm
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klinkier dla
konesera

Oferta - cegły i płytki klinkierowe
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CLASSIC

RUSTIKA
płytka zwykła

płytka kątowa
65

GOTIKA

20

65

TOBA
20/15

250

120

250

cegła

CLASSIC
RUSTIKA
GOTIKA
TOBA

-

-

-

-

-

-

-

nasiąkliwość
uzyskiwana
w produkcji

Format DF i XL

wytrz. na ściskanie

nasiąkliwość

35
35
35
35

149,5 MPa
152,7 MPa
149,5 MPa
149,5 MPa

do 6%
do 6%
do 6%
do 6%

1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%

DF [szt./m2]
XL [szt./m2]
RF [szt./m2]
NF [szt./m2]

nasiąkliwość
deklarowana

- -

wytrzymałość
uzyskiwana
w produkcji

NOWOŚĆ!

klasa
deklarowana

dostępne
perforacje cegieł:
7 szczelinowa
pełna

290 x 115 x 51 mm

wymiar XL:

240 x 115 x 51 mm

wymiar DF:

dostępne
perforacje cegieł:
perforowana
szczelinowa
pełna

240 x 55 x 71 mm

cegła połówkowa

240 x 115 x 71 mm

wymiar NF:
cegła

250 x 90 x 130 mm

cegła

250 x 20 [120] x 65 mm

płytka kątowa

250 x 20 x 65 mm

płytka

250 x 55 x 65 mm

cegła połówkowa

250 x 120 x 65 mm

wymiar RF:
cegła

Format RF i NF

Parametry

zapotrzebowanie*

67
67
67
-

-

51 49
51 49
51 49
51 49

* przy założeniu spoiny 10 mm
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klinkier dla
konesera

12

cegła CLASSIC
Węgierska Górka

cegła Antika NF
Niemcy

cegła CLASSIC
Sulęcin

cegła CLASSIC
Sulęcin

cegła Antika NF
Niemcy

cegła RUSTIKA
Niemcy
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klinkier dla
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Inspiracje - cegły klinkierowe
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cegła GOTIKA
Tomaszów Mazowiecki

cegła RUSTIKA
Stargard Szczeciński

cegła CLASSIC
Gorzyce

cegła
CLASSIC + RUSTIKA
Gorzyce

cegła CLASSIC
Sulęcin

cegła GOTIKA
Tomaszów Mazowiecki
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klinkier dla
konesera

Inspiracje - cegły klinkierowe
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cegła
RUSTIKA, ANTIKA NF
Niemcy

cegła RUSTIKA
Niemcy

cegła RUSTIKA
Mnichowice

cegła RUSTIKA
Niemcy

cegła CLASSIC
Katowice Panewniki

cegła CLASSIC
Warszawa Białołęka
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klinkier dla
konesera

Inspiracje - cegły klinkierowe
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cegła RUSTIKA
Opole

cegła CLASSIC
Gorzyce

cegła CLASSIC
Sulęcin

cegła RUSTIKA
Pszczyna

cegła RUSTIKA
Mnichowice

cegła RUSTIKA
Niemcy
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klinkier dla
konesera

Inspiracje - cegły klinkierowe
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cegła RUSTIKA
Pszczyna

cegła CLASSIC
Katowice

cegła
CLASSIC+RUSTIKA
Tychy

cegła CLASSIC
Kraków

cegła RUSTIKA
Warszawa

cegła CLASSIC
Katowice
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klinkier dla
konesera

Inspiracje - cegły klinkierowe
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cegła CLASSIC
Tychy

cegła ANTIKA
Leżajsk

cegła RUSTIKA
Czechowice-Dziedzice

cegła CLASSIC
Wadowice

cegła CLASSIC
Tychy

cegła CLASSIC+ALFA
Wrocław
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klinkier dla
konesera

Inspiracje - cegły klinkierowe
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cegła CLASSIC
Katowice

cegła RUSTIKA
Warszawa

cegła CLASSIC
Tychy

cegła CLASSIC

cegła CLASSIC
Katowice

cegła ANTIKA
Wrocław
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klinkier dla
konesera

Oferta - bruk klinkierowy

26

CLASSIC

PŁYTKA
CLASSIC

ANTIKA

Niepowtarzalna kolorystyka, wytrzymałość ponad 200 MPa,
najwyższa odporność na ścieranie i wieczysta gwarancja koloru…
Bruk klinkierowy LHL.
MOZAIKA

nasiąkliwość
uzyskiwana
w produkcji

65
50
80
80

222,5 MPa
64,0 MPa
223,0 MPa
269,2 MPa

do 6%
do 6%
do 6%
do 6%

3,7%
3,8%
3,7%
3,7%

odporność

odporność

na ścieranie

na poślizg

zapotrzebowanie

[szt./m2]

nasiąkliwość
deklarowana

200 x 100 x 51
200 x 200 x 40
200 x 100 x 50
50 x 50 x 50

wytrzymałość
uzyskiwana
w produkcji

CLASSIC
PŁYTKA CLASSIC
ANTIKA
MOZAIKA

nasiąkliwość

klasa
deklarowana

bruk

wymiar [mm]

wytrzymałość na ściskanie

klasa A3 [najwyższa]
klasa A3 [najwyższa]
klasa A3 [najwyższa]
klasa A3 [najwyższa]

klasa U3 [najwyższa]
klasa U3 [najwyższa]
klasa U3 [najwyższa]
klasa U3 [najwyższa]

48
25
48
384
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klinkier dla
konesera

Inspiracje - bruk klinkierowy
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bruk CLASSIC
Warszawa

bruk
CLASSIC, MOZAIKA
Szczecin

bruk CLASSIC
Sulęcin

bruk CLASSIC
Sulęcin

bruk CLASSIC
Mnichowice

bruk
PŁYTKA CLASSIC
Wrocław
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Inspiracje - bruk klinkierowy
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bruk CLASSIC
dom jednorodzinny
Mnichowice

bruk CLASSIC
restauracja
Piekary Śląskie

bruk CLASSIC
parking
Orzesze

bruk CLASSIC
dom jednorodzinny
Pszczyna

bruk CLASSIC
dom jednorodzinny
Mnichowice

bruk CLASSIC
dom jednorodzinny
Pszczyna
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LHL KLINKIER Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 309
44-100 Gliwice
tel. sekretariat: 32 23 94 100
Dział Logistyki: 32 23 94 115
Dział Marketingu: 32 23 94 140
Informacje o ofercie: 32 23 94 145
fax: 32 23 94 101
kontakt@klinkier.pl

W celu zlokalizowania najbliższego punktu sprzedaży produktów LHL KLINKIER
zapraszamy do serwisu www.klinkier.pl lub prosimy o kontakt z Regionalnym
Kierownikiem Sprzedaży z danego województwa.

PATOKA INDUSTRIES
Ltd. Sp. z o.o.
Panoszów, ul. Ceramiczna 23,
42-793 Ciasna
tel. 34 35 38 068, 34 35 38 064
fax: 34 35 38 017
patoka@klinkier.pl

Regionalni Kierownicy Sprzedaży:
ООО "ТД Клинкер Хаус"

I

Piotr Gruszeczka................................... p.gruszeczka@klinkier.pl ......................................... 694 439 176

Адрес нашего офиса и шоу-рума:
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, дом.
12, корп. 3

II

Dawid Cytacki....................................... d.cytacki@klinkier.pl................................................. 600 010 788

III

Damian Szubert..................................... d.szubert@klinkier.pl................................................ 600 010 778

IV

Marcin Lisiak......................................... m.lisiak@klinkier.pl................................................... 694 439 180

V

Mariusz Halicki..................................... m.halicki@klinkier.pl................................................ 694 439 177

VI

Mariusz Pastuszka................................. m.pastuszka@klinkier.pl........................................... 606 839 501

VII

Dariusz Pyrlik........................................ d.pyrlik@klinkier.pl................................................... 600 010 777

Телефоны отдела продаж:
+7 (495) 988-43-45 (многоканальный)
Телефон дилерского отдела:
+7 (495) 255-26-26
Электронная почта: info@klinkerhaus.ru
Сайт: klinkerhaus.ru

