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Od pokoleń  
tworzymy unikalną ceramikę



FCB Ceramika jest wiodącą marką ceramicznych akcesoriów dachowych, które znajdują 
zastosowanie na połaciach dachowych wraz z dachówkami ceramicznymi producentów 
o zasięgu globalnym. FCB Ceramika charakteryzuje się elastycznością produkcji i wyko-
nawstwem ceramiki na potrzeby renowacji zabytków. Tu nie ma rzeczy niemożliwych!

Jeśli wybrałeś już dachówkę – wybierz akcesoria od polskiego producenta. 
Nasze akcesoria ceramiczne wraz z dowolnie wybranymi dachówkami, jakie są dostępne 
w Polsce tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu czyniąc go bezpiecznym 
i trwałym. Setki detali ceramiki dachowej w niewyczerpanej gamie kolorystycznej dostęp-
ne są w sieci hurtowni w całej Polsce. Oprócz akcesoriów dachowych FCB Ceramika oferu-
je akcesoria ozdobne, akcesoria ogrodzeniowe oraz akcesoria na specjalne, indywidualne 
zamówienie, a także usługi odtwarzania elementów ceramiki architektonicznej.

Elastyczność i jakość FCB Ceramika nie mają precedensu na polskim rynku ceramiki 
dachowej.
Niezależne badania prowadzone w renomowanych laboratoriach, jak niemiecki Keramik 
Institut GmbH oraz angielski Ceram potwierdzają wysoką mrozoodporność, sięgającą aż 
600 cykli i  niską nasiąkliwość. FCB Ceramika otrzymała certyfikaty, które potwierdzają 
najwyższą jakość wykonania. Posiadamy nowoczesne laboratorium, gdzie prowadzimy 
badania nad naszymi wyrobami oraz gdzie preparowana jest glina z  najlepszych złóż 
wielkopolskich.

Firma FCB Ceramika od dnia powstania w 1989 r. wyprodukowała i sprzedała w kraju i za-
granicą setki milionów elementów ceramicznych. Nasze ceramiczne akcesoria i ozdoby 
dachowe możecie Państwo znaleźć niemalże na każdym dachu w Polsce, zaś ceramicz-
ne kształtki ogrodzeniowe na większości ogrodzeń ceramicznych.

FCB Ceramika jest polską firmą z rodzinnymi tradycjami. 
Nasza odpowiedzialność za  jakość wyrobów gwarantowana jest najwyższym zabezpie-
czeniem – majątkiem rodzinnym, osobistym. Zaufały nam światowe korporacje i klienci in-
dywidualni. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, służymy fachową radą 
i pomocą. Dbamy zarówno o obsługę, jak i jakość naszych produktów. Dzięki temu nasze 
wyroby są także obecne za granicą – na rynkach UE, Wielkiej Brytanii oraz USA. 

Od pokoleń tworzymy unikalną ceramikę.
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4 Spis treści



Dachówka to nie wszystko 
Wykorzystanie ceramicznych akcesoriów dachowych sprawi, że Twój dach bę-
dzie wyglądał estetycznie, kompletnie oraz zapewni mu trwałość na długie lata. 
Jest to doskonałe i solidne uzupełnienie pokrycia dachowego wykonanego z da-
chówki ceramicznej. 

Akcesoria dachowe



KOMINEK TYP C KĄT PROSTY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 100 mm

KOMINEK TYP C POD 
KĄTEM POŁACI DACHU

Kominek występuje pod 
kątem połaci dachu od 28 

do 42 stopni, w pełnej gamie 
kolorystyczne. Wewnętrzna 

średnica 100 mm

KOMINEK 
WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 150 mm

DACHÓWKA 
SOLARNA

Dachówka antenowa 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Wewnętrzna 

średnica ok. 70 mm

DACHÓWKA 
ANTENOWA

Dachówka antenowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej
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Elementy pasujące m.in. do Creatona





TRÓJNIK WN2

Trójnik pasuje m.in. 
do gąsiorów PR, PT, PF

TRÓJNIK PS

Trójnik pasuje m.in. 
do gąsiora PS

ZAŚLEPKA 
SYSTEMOWA Z DATĄ

Zaślepka pasuje m.in.  
do gąsiorów PR, PT, PF

TRÓJNIK WN3

Trójnik pasuje m.in. do gąsiorów 
BZ, PP, PK, PH, PV, PZ

ZAŚLEPKA 
SYSTEMOWA DUŻA

Zaślepka pasuje m.in.  
do gąsiorów PR, PT, PF

GĄSIOR POCZĄTKOWY 
KLEJONY

Gąsior występuje w pełnej 
gamie kolorystycznej

TRÓJNIK WN4

Trójnik pasuje m.in. 
do gąsiora PT

ZAŚLEPKA 
SYSTEMOWA MAŁA

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiorów BZ, PP, PK, 

PH, PV, PZ

CZWÓRNIK KLEJONY 
Z GĄSIORÓW

Czwórnik występuje 
pod kątem połaci 

dachu, w pełnej gamie 
kolorystycznej

TRÓJNIK D1

Trójnik pasuje m.in. 
do gąsiora PD

ZAŚLEPKA 
SYSTEMOWA PS

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora PS

ZAŚLEPKA PD

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora PD
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ZAŚLEPKA PZ

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora PZ

ZAŚLEPKA PP

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora PP

SPIRO

Elastyczna rura 
przyłączeniowa 

z opaską do kominków 
odpowietrzających

ZAŚLEPKA PH

Zaślepka pasuje m.in. do 
gąsiora PH

ZAŚLEPKA PT

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora PT

TRAPER

Elastyczna rura 
przyłączeniowa w wersji 

ekonomicznej do kominków 
odpowietrzających

ZAŚLEPKA PF

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora PF

ZAŚLEPKA PR

Zaślepka pasuje m.in. do 
gąsiora PR

SPIRO 150

Elastyczna rura 
przyłączeniowa 

z opaską do kominków 
wentylacyjnych

ZAŚLEPKA BZ

Zaślepka pasuje m.in. 
do gąsiora B



KOMINEK TYP R

Kominek występuje pod kątem połaci 
dachu od 28 do 42 stopni, w pełnej 

gamie kolorystycznej. W standardzie 
występuje pod kątem 35 stopni. 
Wewnętrzna średnica 100 mm
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Akcesoria pasujące m.in.  
do Rőbena

KOMINEK R1

Kominek występuje pod 
kątem prostym, pasuje 
do dachówki płaskiej. 
Wewnętrzna średnica 

100 mm

KOMINEK SOLO R

Kominek występuje 
w pełnej gamie 
kolorystycznej. 

Wewnętrzna średnica 
100 mm

KOMINEK 
WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod 
kątem prostym w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Wewnętrzna średnica 

150 mm

DACHÓWKA 
PRZELOTOWA

Dachówka przelotowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej. Pasuje 
do kominka uniwersalnego 

solo. Wewnętrzna 
średnica ok. 125 mm





DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

Wewnętrzna średnica ok. 70 mm

TRÓJNIK R1

Trójnik pasuje do dachówki 
płaskiej

ZPR R

Zakończenie gąsiora 
początkowe występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej

DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej

TRÓJNIK R KĄT PROSTY

Trójnik uniwersalny występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej

ZGK R

Zakończenie gąsiora końcowe 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej

TRÓJNIK LEWY R

Trójnik uniwersalny występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej

TRÓJNIK R1 KĄT PROSTY

Trójnik pasuje do dachówki płaskiej

ZGP R1

Zakończenie gąsiora początkowe 
pasuje do dachówki płaskiej
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ZGK R1

Zakończenie gąsiora końcowe 
pasuje do dachówki płaskiej

GĄSIOR POCZĄTKOWY R1

Gąsior początkowy pasuje 
do dachówek płaskich

GĄSIOR POCZĄTKOWY DUŻY R

Gąsior początkowy duży występuje  
w pełnej gamie kolorystycznej

CZWÓRNIK R

Czwórnik uniwersalny występuje w pełnej 
gamie kolorystycznej

SPIRO

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

odpowietrzających

TRAPER

Elastyczna rura przyłączeniowa 
w wersji ekonomicznej 

do kominków odpowietrzających

SPIRO 150

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

wentylacyjnych



KOMINEK TYP K

Kominek występuje pod kątem 35 
stopni, kominek dwuelementowy. 

Występuje w pełnej gamie 
kolorystycznej. Wewnętrzna 

średnica 100 mm 

KOMINEK  
TYP M

Kominek występuje pod 
kątem prostym w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Wewnętrzna 
średnica 100 

KOMINEK 
WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 150 mm

KOMINEK SOLO 
UNIWERSALNY

Kominek solo 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Pasuje do dachówki 

przelotowej. Wewnętrzna 
średnica 100 mm

DACHÓWKA 
PRZELOTOWA

Dachówka przelotowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej. Pasuje 
do kominka uniwersalnego 

solo. Wewnętrzna 
średnica ok. 125 mm
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DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

Wewnętrzna średnica ok. 70 mm

TRÓJNIK WN2

Trójnik pasuje m.in. do gąsiora 
nr 11, 12, 2, 20

ZAŚLEPKA NR 11

Zaślepka płaska, pasuje m.in. 
do gąsiora nr 11

DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej

TRÓJNIK WN3

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora nr 1

GĄSIOR POCZĄTKOWY 11

Gąsior pasuje m.in.  
do gąsiora nr 11

TRÓJNIK GOTYCKI

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora nr 2/3

TRÓJNIK P4

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora nr 14, gąsiora Actua

GĄSIOR POCZĄTKOWY K

Gąsior pasuje m.in.  
do gąsiora 2/3
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GĄSIOR POCZĄTKOWY KLEJONY

Gąsior występuje w pełnej gamie 
kolorystycznej

TRAPER

Elastyczna rura przyłączeniowa 
w wersji ekonomicznej 

do kominków odpowietrzających

CZWÓRNIK KLEJONY Z GĄSIORÓW

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu, 
w pełnej gamie kolorystycznej

SPIRO 150

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

wentylacyjnych

SPIRO

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

odpowietrzających



KOMINEK TYP M

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 100 mm

DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

Wewnętrzna średnica ok. 70 mm

KOMINEK WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie kolorystycznej. 

Wewnętrzna średnica 150 mm

DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej
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TRÓJNIK P2

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora Piano

GĄSIOR POCZĄTKOWY 
KLEJONY

Gąsior występuje w pełnej gamie 
kolorystycznej

TRÓJNIK WN3

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora Vario, Tandem

CZWÓRNIK KLEJONY  
Z GĄSIORÓW

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu, 
w pełnej gamie kolorystycznej

SPIRO

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

odpowietrzających

TRAPER

Elastyczna rura przyłączeniowa 
w wersji ekonomicznej 

do kominków odpowietrzających

SPIRO 150

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

wentylacyjnych



KOMINEK TYP T

Kominek występuje pod 
kątem połaci dachu od 28 

do 42 stopni, w pełnej gamie 
kolorystycznej. Wewnętrzna 

średnica 100 mm

KOMINEK WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystyczne.  
Wewnętrzna średnica 150 mm

DACHÓWKA 
PRZELOTOWA

Wewnętrzna średnica ok. 
125 mm

KOMINEK UNIWERSALNY

kominek występuje pod kątem 
35 stopni, kominek dwuelementowy. 

Występuje w pełnej gamie 
kolorystycznej.  

Wewnętrzna średnica 100 mm.

KOMINEK SOLO 
UNIWERSALNY

Wewnętrzna średnica 
100 mm
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DACHÓWKA 
SOLARNA

Dachówka antenowa 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Wewnętrzna 

średnica ok. 70 mm

GĄSIOR 
POCZĄTKOWY H 

Gąsior pasuje m.in. 
do gąsiora nr 2

CZWÓRNIK H

Czwórnik pasuje m.in. 
do gąsiora nr 2

DACHÓWKA 
ANTENOWA

Dachówka antenowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej

GĄSIOR POCZĄTKOWY 
H Z PŁOMIENIEM

Gąsior pasuje m.in. 
do gąsiora nr 2

TRÓJNIK H

Trójnik pasuje m.in. 
do gąsiora nr 2

ZGP T

Zakończenie gąsiora 
początkowe pasuje m.in. 

do gąsiora nr 2

TRÓJNIK H  
KĄT PROSTY

Trójnik pasuje m.in. 
do gąsiora nr 2

ZGK T

Zakończenie gąsiora 
końcowe pasuje m.in. 

do gąsiora nr 2

SPIRO

Elastyczna rura 
przyłączeniowa 

z opaską do kominków 
odpowietrzających

TRAPER

Elastyczna rura 
przyłączeniowa w wersji 

ekonomicznej do kominków 
odpowietrzających

SPIRO 150

Elastyczna rura 
przyłączeniowa 

z opaską do kominków 
wentylacyjnych



KOMINEK TYP M

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 100 mm

DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka antenowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 70 mm

KOMINEK WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie kolorystycznej. 

Wewnętrzna średnica 150 mm

DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej
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Akcesoria pasujące m.in.  
do Bogena



TRÓJNIK P3

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora Plano

TRAPER

Elastyczna rura przyłączeniowa 
w wersji ekonomicznej 

do kominków odpowietrzających

ZAŚLEPKA BZ

Zaślepka pasuje m.in.  
do gąsiora nr 2

TRÓJNIK P4

Trójnik pasuje m.in.  
do gąsiora nr 2

SPIRO 150

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

wentylacyjnych

CZWÓRNIK KLEJONY 
Z GĄSIORÓW

Czwórnik występuje pod kątem 
połaci dachu, w pełnej gamie 

kolorystycznej

SPIRO

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

odpowietrzających

GĄSIOR POCZĄTKOWY 
KLEJONY

Gąsior występuje w pełnej 
gamie kolorystyczne



KOMINEK TYP M

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 100 mm

DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka antenowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica ok. 70 mm

KOMINEK WENTYLACYJNY

Kominek występuje pod kątem 
prostym w pełnej gamie 

kolorystycznej. Wewnętrzna 
średnica 150 mm

DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej
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Akcesoria pasujące m.in.  
do Nelscampa, Jacobi i Erlusa



TRÓJNIK WN2*

Trójnik występuje w pełnej 
gamie kolorystycznej

*pasuje tylko do Nelscampa i Jacobi

CZWÓRNIK KLEJONY 
Z GĄSIORÓW

Czwórnik występuje pod kątem połaci 
dachu, w pełnej gamie kolorystycznej

GĄSIOR POCZĄTKOWY 
KLEJONY

Gąsior występuje w pełnej gamie 
kolorystycznej

TRAPER

Elastyczna rura przyłączeniowa 
w wersji ekonomicznej 

do kominków odpowietrzających

SPIRO 150

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

wentylacyjnych

SPIRO

Elastyczna rura przyłączeniowa 
z opaską do kominków 

odpowietrzających



Piękno tkwi w szczegółach 
Ozdoby ceramiczne nadają indywidualny charakter miejscom, w których zosta-
ną umieszczone. Szeroka gama produktów w tym asortymencie to wynik wielo-
letniego doświadczenia oraz otwartości na sugestie naszych klientów. 

KOT

Ozdoba dachowa występuje w pełnej 
gamie kolorystycznej. W komplecie 
ze sztucerem. Wysokość całkowita 
bez podstawy wynosi około 47 cm

KOGUT

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

W komplecie ze sztucerem. 
Wysokość całkowita bez 

podstawy wynosi około 49 cm

KOT STOJĄCY

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

W komplecie ze sztucerem. 
Wysokość całkowita bez podstawy 

wynosi około 65 cm

SOWA

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

W komplecie ze sztucerem. 
Wysokość całkowita bez 

podstawy wynosi około 46 cm
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LEW DUŻY

Ozdoba dachowa 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Do zamontowania 

na gąsiorze

LEW MAŁY

Ozdoba dachowa 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
Do zamontowania 

na gąsiorze

WIEŻA

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

W komplecie ze sztucerem. 
Wysokość całkowita bez 

podstawy wynosi około 52 cm

SZPIC 62

Ozdoba dachowa 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
W komplecie 

ze sztucerem. Wysokość 
całkowita bez podstawy 

wynosi około 53 cm

LUNATYK

Ozdoba dachowa 
występuje w pełnej 

gamie kolorystycznej. 
W komplecie 

ze sztucerem. Wysokość 
całkowita bez podstawy 

wynosi około 54 cm

SZPIC 53

Ozdoba dachowa 
występuje w pełnej gamie 

kolorystycznej. W komplecie 
ze sztucerem. Wysokość 
całkowita bez podstawy 

wynosi około 48 cm

SZTUCER

Uniwersalna podstawa  
do ozdób dachowych

ŻÓŁW

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

DELFIN

Ozdoba dachowa występuje w pełnej 
gamie kolorystycznej. Wysokość całkowita 

około 34 cm

KULA

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

W komplecie ze sztucerem. 
Wysokość całkowita bez 

podstawy wynosi około 36 cm

KOGUT MAŁY

Ozdoba dachowa występuje 
w pełnej gamie kolorystycznej. 

W komplecie ze sztucerem. 
Wysokość całkowita bez 

podstawy wynosi około 36 cm
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Ceramiczne elementy 
ogrodzeniowe wizytówką  
Twojego domu 
Kształtki oraz łączniki służą estetycznemu, eleganckiemu wykończeniu ogro-
dzenia. Wykonane w całości z ceramiki, spełniają wymagane normy. Wszystkie 
elementy dostępne są w różnych kolorach i barwach.

Akcesoria ogrodzeniowe



KSZTAŁTKA 44×44  
CZERWONA ANGOBA

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm 

KSZTAŁTKA 44×44  
CIENIOWANY BURGUND

Kształtka ogrodzeniowa pasuje na słupek 
o wymiarach 38×38 cm

KSZTAŁTKA 44×44  
NATURA

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm
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kształtka 44×44 warianty  
kolorystyczne:



KSZTAŁTKA 44×44  
GALEO

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm

KSZTAŁTKA 44×44  
ANTRACYT

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm

KSZTAŁTKA 44×44  
BURGUND

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm

KSZTAŁTKA 44×44  
KOSMO

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm

KSZTAŁTKA 44×44  
GRAFIT

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm

KSZTAŁTKA 44×44  
BRĄZ

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×38 cm



KSZTAŁTKA 44×25

Ogrodzeniowy łącznik 
ceramiczny

KSZTAŁTKA DZIELONA

Możliwość wykonania kształtek o dowolnej 
szerokości oraz maksymalnej głębokości 

44 cm. Łączenie kształtek z czap 
połówkowych oraz łączników

KARPIÓWKA MAŁA 
NA SŁUPEK 

OGRODZENIOWY

KSZTAŁTKA 32×32

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 28x28 cm

GĄSIOREK ZAKOŃCZENIOWY

KSZTAŁTKA 32×25

Ogrodzeniowy łącznik 
ceramiczny

GĄSIOREK POCZĄTKOWY

KSZTAŁTKA 44×32

Kształtka ogrodzeniowa pasuje 
na słupek o wymiarach 38×28 cm

GĄSIOREK ŁĄCZNIKOWY
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Ty planujesz, my realizujemy 
W odpowiedzi na wymagania klientów zrealizujemy niemal każde zamówienie 
według wymyślonego lub przygotowanego przez Państwa wzoru. Sprawimy, że 
Państwa marzenia o idealnym wykończeniu dachu staną się rzeczywistością. 

OŚMIORAMIENNIK 
ZE SZPICEM

PIĘCIORAMIENNIK 
KLEJONY

OZDOBNY ELEMENT 
DACHOWY

ZESTAW DACHÓWEK 
WRAZ Z AKCESORIAMI 
W STYLU KOREAŃSKIM

34 Elementy na specjalne  
zamówienie





Przywracamy blask  
ceramice architektonicznej
Wszystko ma swój czas. Chcemy pozostać wierni tradycyjnym ideałom rzemio-
sła, a to wymaga cierpliwości. W dążeniu do perfekcji nie ma bowiem miejsca 
na pośpiech. Dlatego cenimy wartość czasu i szanujemy jego potęgę. 

Tak, jak jednych procesów nie da się przyspieszyć, tak innych nie da się spowol-
nić. Aby móc jak najdłużej cieszyć się tym, co nas otacza, nie tylko tworzymy 
nową ceramikę według własnych wzorów, ale podejmujemy się również reno-
wacji gotowych kształtów i form, na których czas odcisnął swoje piętno. Pozwól 
nam tchnąć nowe życie w Twoją ceramikę architektoniczną!

36 Odtwarzanie elementów  
ceramiki dachowej
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ceramiki dachowej



FCB CERAMIKA – NAJWYŻSZY STANDARD

W FCB Ceramika funkcjonuje System Zarzadzania Jakością według normy PN-EN 
ISO 9001 certyfikowany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. Posiadamy również Za-
kładową Kontrolę Produkcji. Stale pracujemy nad poprawą jakości nie tylko wy-
robów, ale również obsługi naszych klientów, czego efektem są liczne certyfikaty 
i atesty. Wszystko po to, aby nasi klienci mieli pewność, że kupują polski produkt 
najwyższej jakości.

FCB CERAMIKA – ZAUFANIE I PEWNOŚĆ 

Wykonujemy badania właściwości fizycznych i mechanicznych naszych produk-
tów w renomowanym Das Keramik Insitut. Jednym z najbardziej istotnych para-
metrów jest mrozoodporność ceramiki, która dla wyrobów FCB Ceramika wynosi 
600 cykli. Według norm europejskich, tego typu wyroby muszą charakteryzować 
się mrozoodpornością na poziomie 150 cykli. Należy również zwrócić uwagę na 
nasiąkliwość, która wynosi mniej niż 6%.

FCB CERAMIKA – JAKOŚĆ POPARTA DOŚWIADCZENIEM 

Posiadamy laboratorium, w którym zespół doświadczonych technologów i  inży-
nierów stale udoskonala nasze wyroby. Do  ich produkcji używamy najwyższej 
jakości surowców pochodzących od sprawdzonych i renomowanych dostawców. 
Nasza wiedza techniczna i doświadczenie w połączeniu z nowoczesnymi techno-
logiami oraz współpracą z najlepszymi dostawcami surowców składają się na suk-
ces jakim jest bardzo wysoka jakość i trwałość naszych produktów. Dzięki temu 
przechodzą one najbardziej wymagające testy mrozoodporności i nasiąkliwości 
z wynikami znacznie powyżej ustalonych norm. 

FCB CERAMIKA – NAJDŁUŻSZA TRWAŁOŚĆ

Jakość naszych produktów i zadowolenie Klientów są dla nas priorytetem. Dokła-
damy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. Na potwierdzenie na-
szych działań udzielamy DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI na nasze produkty. Dzięki 
temu macie Państwo pewność trafnego wyboru, a my satysfakcję ze współpracy 
oraz poczucie dobrze spełnionej misji wobec naszych klientów.

Laboratorium, Certyfikaty 
Gwarancja



Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
ul. Powstanców Wlkp. 13,

63-500 Ostrzeszów

tel. / fax 62 732 34 42
www. fcbceramika.pl

zamowienia@fcbceramika.pl


