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Mamy tradycję i ją szanujemy,
bo ona uwiarygodnia nas na rynku
wydawniczym i w środowisku budowlanym. Jesteśmy pismem producentów ceramiki budowlanej, która jest
najlepszym materiałem do budowania stosowanym na całym świecie
od ponad 2000 lat.
Piszą do nas naukowcy i praktycy,
którzy znają i doceniają walory ceramiki budowlanej.
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Buduj swój dom z ceramiki
- Dom na Pokolenia
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Sezon budowlany ruszył także na Ukrainie –
Kijów targi INTER BUD EXPO 2012
O czym piszą w Zigelindustrie International
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