
  

Manufaktura Cegły Cekobud - „Cegła zduszą” 

 

Cegielnia została wybudowana przez Jana 

Piętala i wspólników tuż po II Wojnie 

Światowej, doskonale wpasowując się  

w potrzeby rosnącego rynku na materiały 

budowlane niezbędne do odbudowy kraju. 

Jednak jeszcze w tym samym roku 

uruchomienia produkcji zakład został 

upaństwowiony. Potomkom udało się 

odzyskać podupadłą cegielnię dopiero po  

40 latach. W 1992 roku powstała rodzinna 

spółka o nazwie Cekobud, która funkcjonuje 

do dnia dzisiejszego. Dzięki determinacji 

właścicieli zakład z czasem został 

odbudowany i już kilka lat później stał się największym zakładem produkującym cegłę ręcznie formowaną  

w regionie.  

Cegielnia Cekobud s.c. Piętal Wacław, Piętal Wojciech  
Słodków Pierwszy 173, 23-206 Stróża  
kom. +48 781 782 377, +48 783 797 007 

e-mail: cegielnia@cekobud.pl; www.cekobud.pl  



Obecnie firma wciąż się rozwija i udoskonala swoje produkty, 

nieustannie modernizując infrastrukturę zakładu oraz 

politykę marketingową i sprzedażową.  

Manufaktura Cegły Cekobud jest rozpoznawalną marką na 

rynku cegieł w Polsce i rozpoczęła ekspansję na zagraniczne 

rynki zbytu. Do dziś cegielnia pozostaje w rękach rodziny 

Piętalów i jest prowadzona już przez 4 pokolenie. 

Niezmienną cechą od początku powstania cegielni jest 

tradycja i rzemiosło. Daje nam to w dzisiejszych czasach 

pewną przewagę nad produkcjami masowymi, 

pozbawionymi charakteru i historii.  

Mówimy o naszych cegłach, że mają duszę, dzięki pietyzmowi 

i tradycji z jakich powstają.  

Poprzez rzemieślniczą, ręczną produkcję naszych cegieł  jest 
ona  produktem niszowym na rynku, tym samym zyskuje 
miano szlachetnej i  wyjątkowej  "cegły z duszą”. W procesie 
ręcznego formowania powstaje wyjątkowy kształt cegły. 
Produkowane w naszej manufakturze cegły posiadają na 
każdym licu delikatne żłobienia wynikające z ułożenia gliny  
w formie, co nadaje im naturalnego i niepowtarzalnego 
charakteru naturalnej, wiekowej cegły. 

Z uwagi na tę cechę każda nasza cegła jest jedyna w swoim 
rodzaju.  

Taka produkcja oraz niepowtarzalność wyrobu przyciąga 

coraz większe grono świadomych i wymagających 

konsumentów z kraju i z Europy, którzy doceniają jej 

oryginalność i naturalne piękno. 

 

Cegły ręcznie formowane są 

wykorzystywane do wznoszenia 

elewacji, ogrodzeń, dekoracji  

i stylizacji wnętrz oraz aranżacji 

ogrodów, a także renowacji 

obiektów zabytkowych. 

Naszymi atutami są najwyższa 

jakość, naturalność i tradycja. Na 

tych filarach opieramy naszą 

filozofię sprzedaży i marketing.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Manufaktura Cegły Cekobud to dbałość o detale, historia oraz bogate doświadczenie, oryginalność  
produkowanych wyrobów, a także doskonałe właściwości, cechy i ich jakość. Z tego powodu jesteśmy 
cenionym i obdarzanym zaufaniem producentem cegieł tradycyjnie ręcznie produkowanych.    

 

Cegielnia Cekobud s.c. posiada certyfikat jakości KZPMB CERBUD   

a także uhonorowano ją markami  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


