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Nowa inwestycja producenta materiałów budowlanych SILKA i YTONG

Xella Polska unowocześniła linię produkcyjną fabryki w Żabinku k. Poznania. W zakładzie, oprócz standardowych
bloków SILKA, odbywać się będzie produkcja wielkowymiarowych bloków SILKA TEMPO, które przeznaczone są
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Fabryka jest pierwszą tego typu w Polsce. Po
modernizacji fabrykę może opuszczać nawet 20 tys. m3 tych wyrobów rocznie. Nowa inwestycja Xelli w Polsce jest
odpowiedzią na obecne potrzeby rynku deweloperskiego.

Nowa inwestycja Xelli w Polsce jest odpowiedzią na obecne potrzeby rynku deweloperskiego. Jednocześnie jest to
kolejna inwestycja w polskie zakłady w okresie ostatnich kilku lat. W 2009 do użytku została oddana nowoczesna
linia produkcyjna bloczków YTONG w fabryce w Pile. Zakład SILKA w Żabinku jako jedyny w Polsce produkuje
wielkowymiarowe bloki SILKA TEMPO. Ten nowoczesny produkt jest skierowany do deweloperów – jego parametry
techniczne zostały dopracowane z myślą o wymogach rynku budownictwa wielorodzinnego.
– Budownictwo oczekuje rozwiązań mogących przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Bloki SILKA TEMPO to
rozwiązanie wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom. Zwiększenie produktywności zatrudnionych pracowników
oznacza znacznie krótszy czas i ograniczenie kosztów budowy – mówi Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Xella
Polska, producenta materiałów budowlanych SILKA YTONG. – Inwestycja w rozbudowę zakładu w Żabinku
wyniosła ponad 7 mln złotych. Dzięki modernizacji możemy rocznie produkować ponad 20 tys. m3 tych nowoczesnych
wyrobów – dodaje Cezary Szeszuła.
Bloki SILKA TEMPO, dzięki dużym rozmiarom i łatwości montażu, zapewniają większą produktywność inwestycji
deweloperskich: skracają czas budowy oraz obniżają koszty jej prowadzenia. Trzy osoby na budowie są w stanie
wymurować nawet 50 m2 ścian dziennie – dla porównania tej samej liczbie osób wymurowanie takiej powierzchni z
tradycyjnych bloków silikatowych zajmie 4-5 dni. Technologia i dokładność wymiarowa bloków SILKA TEMPO
sprawia, że ściany muruje się bardzo łatwo. Bloki SILKA TEMPO charakteryzują też bardzo dobre parametry
izolacyjne i akustyczne, które są szczególnie istotne ze względu na komfort mieszkania czy pracy.
Więcej informacji o blokach SILKA TEMPO dostępnych jest na stronie
http://www.ytong-silka.pl/pl/content/elementy_wielkowymiarowe_silka_tempo.php
Zapraszamy do obejrzenia filmu, który pokazuje tempo budowy z wielkowymiarowych bloków SILKA TEMPO http://www.youtube.com/watch?v=wXGpcCzF7Qc
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###

XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje energooszczędne materiały budowlane: YTONG, YTONG ENERGO, MULTIPOR i
SILKA. Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii; a także
profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa „szkolenie na budowie”, Xella rozwija
również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademia Murowania SILKA YTONG.
Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina,
obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.
Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl,
www.akademiamurowania.pl Xella Polska
Więcej
informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX)
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