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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zaufanie
do naszej firmy.
Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz
Rogala od początku swojej działalności skupia się
na produkcji, handlu i usługach w przemyśle kamieniarskim.
Długoletnie starania w pozyskiwaniu najlepszych
materiałów, ciągła penetracja rynku dostawców
oraz stworzenie nowoczesnego parku maszynowego zaowocowały obecnie możliwością oferowania
Naszym Klientom najwspanialszych kamieni naturalnych z całego świata oraz dało nam miano ogólnopolskiego lidera w produkcji i dystrybucji płyt i
płytek z kamienia naturalnego.
Dziś możemy zaoferować Państwu najlepszej jakości kamienie urzekające swym szlachetnym pięknem oraz różnorodnym wzornictwem. Cała gama
tj. ponad 200 kolorów kamienia naturalnego jest
tak bogata, że zaspokoi gust nawet najbardziej
wymagających klientów. Dodatkowo wybór najlepszych kopalni na świecie, szczegółowa kontrola
jakości i innowacyjne technologiczne rozwiązania

pozwalają na stworzenie produktu doskonałego –
spełniającego kryteria pierwszego gatunku.
W trosce o dobro naszych przyszłych użytkowników, ciągle poszukujemy jeszcze lepszych rozwiązań, stale poszerzamy naszą ofertę, aby zapewnić
szeroki wybór oraz najlepsze produkty.
Tak prężnie działająca firma, to duże osiągnięcie,
ale prawdziwą miarą sukcesu jest przede wszystkim liczba zadowolonych Klientów i w takim rozumieniu odnieśliśmy największy sukces.

Rogala Kazimierz
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lat na rynku
polskim i
zagranicznym

działamy
w 25 krajach
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posiadamy 4 nowoczesne
magazyny produkcyjne

oferujemy ponad
200 kolorów kamienia
naturalnego
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NAJWIĘKSZE
MAGAZYNY KAMIENIA
W POLSCE

MAGAZYN PRZYŁĘK

MAGAZYN GDAŃSK

Stany magazynowe
120 000 m2
Powierzchnie magazynów
7 000 m2

Stany magazynowe
140 000 m2
Powierzchnie magazynów
5 500 m2

MAGAZYN BUKÓWKA STARA

MAGAZYN PIŃCZÓW

Stany magazynowe
65 000 m2
Powierzchnie magazynów
3 500 m2

Stany magazynowe
25 000 m2
Powierzchnie magazynów
2 000 m2
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Kamień z ponad

najlepszych kopalni
W naszej ofercie znajdują się najwyższej jakości naturalne kamienie sprowadzane z ponad 500 najlepszych
kopalni świata.
Nasi inspektorzy poddają każdy blok kamienny ścisłej
selekcji podczas, której wybrane zostają tylko najlepsze
bloki trafiające do produkcji.
Ciągle poszukujemy nowych kolorów, aby dać Państwu największy wybór kamieni naturalnych w Polsce i
zaspokoić nawet najbardziej wymagające gusta.
Przerabiamy kamień z kopalni znajdujących się
w róż nych kra j a ch c a ł e g o św i a t a , m i ę d zy i n ny mi: RPA, Zimbabwe, Egipt, Brazylia, Wenezuela, Indie, Iran, Chiny, Turcja, Ukraina, Hiszpania, Portugalia, Francja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Grecja
i Włochy. Lokalizacja tych kopalni sprawia, że szybki i
bezpieczny transport staje się priorytetowym czynnikiem
naszej działalności.
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NOWATORSKA
TECHNOLOGIA

Posiadamy linie technologiczne o możliwościach
produkcyjnych ponad 2000 m wypolerowanych
płyt z kamienia na dobę.
Przebieg procesu produkcji składa się z kilku etapów:

DOSKONAŁA
JAKOŚĆ

•
•

•

Rozcięcie bloku na płyty – cięcie bloków na trakach wielolinowych firmy
Pedrini.
Obrabianie powierzchni płyty – nadawanie poleru na linii polerskiej lub powierzchni „antypoślizgowezj” na linii do płomieniowania. Niektóre kamienie
poddawane są dodatkowo procesowi żywicowania. Z.O.K.B. ROGALA jako
pierwszy zakład w Polsce wykorzystuje do tego profesjonalną linię do żywicowania płyt. Zastosowanie żywic epoksydowych podnosi znacząco jakość
powierzchni oraz odporność fizyko-chemiczną materiału.
Rozcinanie płyt – w stosunkowo krótkim czasie przy wykorzystaniu profesjonalnych maszyn jesteśmy w stanie wykonać nawet największe zlecenia. Doświadczona kadra i nowoczesny park maszynowy pozwala nam na
zapewnienie najwyższej jakości produkcji. Ze względu na indywidualny i
ekskluzywny charakter naszej produkcji nadawanie ostatecznych kształtów
elementom uzależnione jest od rodzaju zamówienia klienta.

Dodatkowo oferujemy kamień w wykończeniu:
• polerowany
• antypoślizgowy (płomieniowany)
• szczotkowany (antico)
• waterjet
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JAKOŚĆ
Realizacja strategii rozwoju firmy oraz stałe umacnianie marki ROGALA na polskim i zagranicznym rynku wymaga dbałości o wysoką jakość wyrobów i usług.
Dostarczamy produktu wysokiej jakości. Satysfakcjonuje nas osiągnięcie wyrobu spełniającego kryteria pierwszego gatunku. Kontrola jakości wymaga dużego zaangażowania podczas całego procesu produkcji począwszy od starannego wybrania bloków poprzez sprawdzanie jakości cięcia, odpowiedniego wykończenia, aż
po weryfikację końcowego wyrobu.
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W 2004 roku po przeprowadzeniu działań dostosowujących otrzymaliśmy prestiżowy międzynarodowy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000.
Przekonani jesteśmy, że ułatwi nam to spełnianie oczekiwań naszych klientów i uwiarygodni naszą firmę na
poszerzającym się rynku Unii Europejskiej.
Z.O.K.B. ROGALA został doceniony w wielu różnych dziedzinach działalności firmy. Dowodem tego są otrzymane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.
Tytuł PRACODAWCA I ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ – 1999 rok
II miejsce w konkursie Kamień 2001 w dziedzinie Kamień w obiektach architektonicznych
Wyróżnienie w konkursie Kamień 2002 w dziedzinie Kamień w obiektach architektonicznych.
Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY w latach 2001 i 2002 oraz ZŁOTY CERTYFIKAT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY w roku 2003.
Tytuł SOLIDNA FIRMA 2003 – w Programie Gospodarczo Konsumenckim Biała Lista.
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DOSTĘPNE
RODZAJE KAMIENI
I KOLORYSTYKA
Kamień naturalny jest materiałem trwałym, eleganckim i bardzo często używanym w celu wykończenia wnętrz. Wiemy,
że kamień naturalny to towar, po który sięgają klienci o wysublimowanym zmyśle estetycznym, klienci którzy szukają towarów oryginalnych, jedynych w swoim rodzaju, ale też wiemy, że ci klienci znają wartość kamienia i wiedzą, że korzyści,
jakie on przynosi, są warte jego ceny.
Kamień naturalny dobrze położony na ścianę czy posadzkę i właściwie zabezpieczony zwykle służy więcej niż jednemu
pokoleniu. Swym naturalnym niepowtarzalnym pięknem nie może się równać z żadną płytką ceramiczną czy innym
sztucznym wyrobem, który zawsze pozostanie tylko środkiem zastępczym. Jeśli właściwie dobierzemy go do potrzeb,
możemy być pewni, że swą wytrzymałością przewyższy każdy sztuczny wyrób, natomiast uszkodzony zawsze można
na nowo przeszlifować, bez potrzeby kucia i niszczenia pozostałej nieuszkodzonej części ściany czy posadzki. Warto też
pamiętać, że kamień zastosowany jako posadzka zimą nagrzewa się i długo trzyma ciepło, oddając je otoczeniu a latem
sprawi że wnętrze będzie chłodne więc pozytywnie wpływa na bilans strat energetycznych.
Płytki kamienne to idealne rozwiązanie dla osób chcących nadać wnętrzu wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. W naszej
ofercie posiadamy płytki z kamienia naturalnego o dużym zróżnicowaniu kolorystycznym. W zależności od charakteru
wnętrza i efektu, jaki chcemy uzyskać, możemy zdecydować się na takie, których kolorystyka jest jednolita oraz takie, które
posiadają większe zróżnicowanie względem faktury, struktury i użyleń.
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MARMUR
jest niebywale wygodnym materiałem do użytkowania – doskonale przewodzi
i utrzymuje ciepło przez co jest idealnym materiałem na posadzki z ogrzewaniem podłogowym. Marmur doskonale sprawdza się również jako materiał na
okładziny ścienne, obudowy kominkowe, blaty łazienkowe, parapety kuchenne.
Płytki marmurowe - od wieków cenione są za ich charakter, wyjątkowość i nietuzinkowość, a także za ich funkcjonalność.W naszej ofercie posiadamy szeroką
gamę płytek w różnorodnych wymiarach oraz o wykończeniach polerowanych
czy szczotkowanych.
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Bardiglio

MARMUR

New Emperador Light

Botticino

Emperador Dark

New Emperador Dark

Carrara

Dostępne kolory kamienia: biały / beżowy / brązowy / czarny / czerwony / różowy / szary / zielony / żółty
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Forest Green

Black and White

Giallo Triana

Verde Gwatemala

Timber

Forest Brown

Daino Reale

Rosa Portugalo

Rosso Alicante

więcej kolorów na: www.rogala.com.pl
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GRANIT
jest kamieniem charakteryzującym się trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne i zarysowania przez co daje gwarancję niezawodności przez długie
lata. Jest z tego względu materiałem dedykowanym na parapety zewnętrzne,
podjazdy dla aut, blaty kuchenne, posadzki i inne powierzchnie narażone na
działanie czynników atmosferycznych czy nadmierne użytkowanie.
Płytki granitowe to idealne rozwiązanie dla tych, którzy oprócz estetyki kładą
nacisk na funkcjonalność. Z uwagi na bardzo dobre parametry związane z twardością, spoistością i minimalną nasiąkliwością, wszystkie granity są mrozoodporne, co oznacza, że możemy stosować je na zewnątrz obiektów.
W naszej ofercie posiadamy granity w wielu rodzajach wykończeń antypoślizgowych – szczotkowane, płomieniowane, groszkowane oraz z wykończeniem
typu „water-jet” oraz w zróżnicowanych wymiarach.

21

WWW.ROGALA.COM.PL

Azul Bahia

GRANIT

Delicatus

Eagle Red

Baltic Brown

Lapidus

Imperial Gold

Dostępne kolory kamienia: żółty / szary / brązowy / beżowy / biały / czarny / czerwony / grafitowy / różowy / zielony
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Colonial Gold

New Bianco Cristal

Juparana Colombo

Cosmic Black

Giovane Capricioso

Shivakashi

Star Galaxy

Kashmir Gold Madura

Raw Slk

więcej kolorów na: www.rogala.com.pl
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TRAWERTYN
zwany jest także egipskim alabastrem, ponieważ w starożytności był używany
jako jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Znakiem rozpoznawczym tego kamienia są liczne rowki, pory oraz wgłębienia widoczne po jego
przecięciu. Unikatowa uroda trawertynów doceniana jest przez wielu architektów oraz projektantów wnętrz. Trawertyny określa się często mianem „ciepły
kamień”, a to ze względu na ich stonowaną gamę barw – od białej, poprzez
żółtą, brązową do głębokiej, ale nad wyraz ciepłej czerwieni.
Trawertyn to często wykorzystywany materiał do aranżacji wnętrz. Naturalne
żłobienia oraz ciepła kolorystyka trawertynu nadają wnętrzom ciepła, elegancji i antycznego wyglądu. Najczęściej stosowany jest jako obudowa kominka,
obramowanie okienne, kolumny i inne elementy pełniące funkcję dekoracyjną.
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Navona

Dostępne kolory kamienia: beżowy / szary / brązowy / kremowy
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Giallo

Romano

Noche

Rosso Persiano

więcej kolorów na: www.rogala.com.pl
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PIASKOWIEC
różnorodność jego barw dodaje wartości dekoracyjnych. Charakter kamienia
daje szeroki wachlarz zastosowań np. zlewozmywaki, wewnętrzne okładziny
ścienne, schody i posadzki, elementy dekoracyjne do ogrodu.
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Rainbow

Dostępne kolory kamienia: żółty / szary / czerwony / zielony
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Złoty Jantar

Indian Red

Pietra Serena

Teak Gold

więcej kolorów na: www.rogala.com.pl
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ONYX
jest kamieniem wyjątkowym ze względu na swój wygląd, charakteryzuje się
dużym zróżnicowaniem wzorów, kolorystyką oraz wysoką przenikliwością
świetlną. Dzięki tym właściwościom, daje projektantom możliwość kreatywnego zaaranżowania przestrzeni oraz jej zróżnicowania w zależności od pory dnia
– w ciągu dnia i po zachodzie słońca.
Onyx Stosowany jest najczęściej jako element dekoracyjny. Nieograniczona ilość
barw, odcieni oraz właściwości światło przepuszczalne onyxu sprawiają, że jest
idealnym materiałem na wyłożenie ścienne nad blatem kuchennym oraz na
elementy dekoracyjne łazienki czy salonu.

33

WWW.ROGALA.COM.PL

Onice Verde Scuro

Fantasico

Bianco

Gota de Miel

ONYX

Ambra

Dostępne kolory kamienia: żółty / biały / czerwony / zielony / pomarańczowy
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ZASTOSOWANIE

SUGEROWANE WYKORZYSTANIE KAMIENIA
WEWNĄTRZ
POSADZKI

SCHODY

MARMUR
GRANIT
TRAWERTYN
PIASKOWIEC
ONYX
zalecany
możliwe zastosowanie, skontaktuj się ze sprzedawcą
niezalecany
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PARAPETY

KOMINKI

NA ZEWNĄTRZ
BLATY
KUCHENNE

ŁAZIENKI

ELEWACJA

POSADZKI

SCHODY
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RODZAJE OBRÓBEK
Kamienne okładziny wyróżnia nie tylko piękna, oryginalna kolorystyka i wyjątkowa trwałość, ale również wiele
możliwości wykończenia powierzchni. W zależności od obranej techniki oferujemy wybór kilkunastu ciekawych
faktur.
SZLIFOWANIE – technika polegająca na przeszlifowaniu materiału kamieniami szlifierskimi w wyniku czego
otrzymujemy powierzchnię matową i jednolitą o właściwościach antypoślizgowych.
POLEROWANIE – to wielokrotne szlifowanie kamiennej płaszczyzny. Gładki połysk (nazywany również lustrzanym) jest główną cecha faktury polerowanej. Technikę tą można stosować niemal do każdego rodzaju kamienia, ograniczeniem jest umiejscowienie kamiennej okładziny, ponieważ wykończenie polerowane jest śliskie.
PIASKOWANIE – daje matową, szorstką oraz równą powierzchnię. Uzyskuje się ją przy użyciu piaskarki, która
działa na kamienną powierzchnię strumieniem suchego piasku i zmienia intensywność koloru. Powierzchnia
piaskowana jest antypoślizgowa.
PŁOMIENIOWANIE – obróbka polega na nagrzewaniu palnikami gazowymi kamiennej powierzchni, która
zyskuje doskonałe właściwości antypoślizgowe. Płomieniowania nie stosuje się do marmurów i wapieni.
GROSZKOWANIE – przy pomocy automatu do groszkowania lub poprzez uderzenia specjalistycznymi młotkami o powierzchnię kamienia, uzyskuje się wgłębienia i wypukłości o matowej fakturze, które swoją regularnością przypominają groszek.
ŁUPANKA – powstaje w wyniku rozłupania kamiennych bloków w ten sposób, by działanie narzędzi nie było
widoczne. Daje powierzchnię lekko chropowatą o naturalnym wyglądzie.
DŁUTOWANIE – przy pomocy mechanicznych dłutowników uzyskuje się równolegle rozmieszczone na powierzchni kamienia bruzdy.
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FORMATY
Jesteśmy importerem i producentem płyt oraz płytek kamiennych zarówno
o standardowych grubościach, jak i dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Dysponujemy płytami o grubościach 2, 3, 5, 6 i 7 cm.
Dodatkowo wycinamy pozostałe grubości – według życzenia klientów.
Posiadamy cały wachlarz grubości i wymiarów płytek kamiennych:
•
Standardowe
•
Wielkoformatowe
•
Wąskie (ozdobne cokoliki)
Zakres wymiarów płytek : grubość od 1 do 10 cm w dowolnym wymiarze.
Wymiary oraz grubość płytek kamiennych zależą od materiału i koloru kamienia.
Zapraszamy do obejrzenia pełnej oferty na stronie naszego magazynu: www.magazyn.rogala.com.pl

JESTEŚ INWESTOREM, KAMIENIARZEM, ARCHITEKTEM,
PROWADZISZ FIRMĘ BUDOWLANĄ?
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
PONAD 300 000 m2 MATERIAŁU DOSTĘPNE OD RĘKI
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Magazyn Wocławy
Gdańsk

Magazyn Bukówka Stara
Warszawa

Magazyn Pińczów

Magazyn Przyłek

Magazyn Pińczów
ul. Przemysłowa 9
28-400 Pińczów
tel. (41) 357 53 95
e-mail: pinczow@rogala.com.pl

Magazyn Wocławy
ul. Gdańska 2
83-020 Wocławy
tel. (58) 325 58 58
e-mail: biuro@rogala.com.pl

Magazyn Bukówka Stara
ul. Warszawska 36
96-321 Bukówka Stara
tel. (46)857 86 00
e-mail: warszawa@rogala.com.pl

Magazyn Przyłek
Przyłęk 3a
36-107 Przyłęk
tel. (17) 227 71 11
e-mail: sekretariat@rogala.com.pl

Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz Rogala
Przyłęk 3A, 36-107 Przyłęk
tel: (17) 227 71 11
info@rogala.com.pl

facebook.com/Rogala – kamień naturalny
youtube.com/Rogala – kamień naturalny

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

