
ZPB Kacz ma rek to jed na  z naj bar dziej
in no wa cyj nych firm na pol skim ryn ku
bu dow la nym. Od sa me go po cząt ku
sta wia na no wo cze sne tech no lo gie.
Dzię ki te mu ofe ru je pro duk ty naj wyż -
szej ja ko ści:

– W bu dow nic twie nie moż na sto -
so wać pół środ ków – tłu ma czy Krzysz -
tof Kacz ma rek, za ło ży ciel i twór ca fir -
my, a obec nie prze wod ni czą cy Ra dy
Nad zor czej. – Za wsze szu ka li śmy naj -
lep szych roz wią zań.

W 1991 ro ku fir ma po sta wi ła na
in no wa cyj ność i za ku pi ła naj no wo cze -
śniej szą w Pol sce ma szy nę do pro duk -
cji kost ki bru ko wej. To po zwo li ło jej
zdo być bar dzo moc ną po zy cję w bran -
ży, a kost ka bru ko wa z lo go ZPB Kacz -
ma rek sta ła się sy no ni mem ja ko ści i
trwa ło ści. W 2007 ro ku, dy wer sy fi ku -
jąc  dzia łal ność,  Krzysz tof Kacz ma rek
za ku pił naj no wo cze śniej szą na świe -
cie tech no lo gię do pro duk cji be to no -
wych stud ni ka na li za cyj nych. Ich pro -
duk cja ru szy ła w no wym za kła dzie w
Pru si cach. Po sta wie nie na in no wa cyj -
ność i ja kość pro duk tu za owo co wa ło
za mó wie nia mi. Pro du ko wa ne z wy so -
ko ja ko ścio we go  be to nu i z  nie spo ty -
ka ną do tąd na pol skim ryn ku pre cy zją
stud nie ZPB Kacz ma rek ma ją opi nie
naj lep szych na ryn ku. Za kład w Pru si -
cach rocz nie pro du ku je ich ok. 15.000
co jest chy ba re kor dem na ska lę eu ro -
pej ską, a na wet świa to wą. 

Fir ma nie spo czy wa jed nak na lau -
rach i szu ka ko lej nych in no wa cyj nych
pro duk tów i roz wią zań. Trze cim fi la -
rem ZPB Kacz ma rek, obok kost ki bru -
ko wej i stud ni, sta nie się  „IDEA HOUSE”.
To wspól na mar ka dla sys te mu pre fa -
bry ka tów mię dzy in ny mi z be to nu sa -
mo za gęsz czal ne go pro du ko wa nych w
za kła dzie w Pru si cach. „IDEA HOUSE”
to jed nak coś wię cej niż tyl ko se ria
pro duk tów, to pew na idea, dzię ki któ -
rej ry nek bu dow nic twa w Pol sce mo -
że zy skać cał kiem no wy wy miar.

– To naj no wo cze śniej szy w świe -
cie sys tem bu dow nic twa pre fa bry ko -
wa ne go, któ ry otwie ra nie zwy kłe per -
spek ty wy i da je ogrom ne moż li wo ści
– mó wi Do mi ni ka Kacz ma rek -Ka lisz,
pre zes ZPB Kacz ma rek.

Co mo że  być in no wa cyj ne go w
bu dow nic twie z pre fa bry ka tów, któ -
re prze cież zna my od lat? Tra dy cyj ne
bu dow nic two z pre fa bry ka tów opie -
ra się na se ryj nej pro duk cji ka ta lo go -
wych ele men tów. Tym cza sem IDEA
HOUSE to zmie nia. Dzię ki za sto so wa -
niu skom pu te ry zo wa nej, in no wa cyj -
nej  tech no lo gii pro duk cji da je moż li -
wość wy ko ny wa nia do wol nych wy mia -
ro wo  ele men tów pre fa bry ko wa nych
umoż li wia ją cych zre ali zo wa nie  in dy -
wi du al ne go za da nia in we sty cyj ne go

przy za cho wa niu naj wyż szej ja ko ści
pro duk tów. 

Od 2016 ro ku fir ma ZPB Kacz ma -
rek pro du ku je już pre fa bry ko wa ne bal -
ko ny, pły ty spo czni ko we, scho dy, bel -
ki, słu py, ścia ny dzia ło we, ścia ny war -
stwo we. Obec nie w Pru si cach za 37
mln zł. po wsta je no wa ha la, w któ rej
pro du ko wa ne bę dą pły ty stro po we
FILIGRAN i po dwój na ścia na FILIGRAN.
To one bę dą sta no wić głów ną część
sys te mu IDEA HOUSE. 

– To urze czy wist nie nie idei, nad
któ rą roz my śla li śmy od kil ku lat – mó -
wi K. Kacz ma rek. - Wy star czy, że ktoś,
kto ma rzy o swo im wła snym do mu,
do star czy nam pro jekt, na wet ta ki ku -
pio ny w in ter ne cie za 1500 zł. Na si in -
ży nie ro wie wpro wa dzą da ne z pro jek -
tu do kom pu te ra, a ten za pro gra mu je
pro duk cje od po wied nich pre fa bry ka -
tów. Po kil ku dniach ele men ty do mu
bę dą go to we do od bio ru i prze wie -
zie nia na bu do wę, a je go po sta wie nie
po trwa nie dłu żej niż kil ka dni. 

Uru cho mie nie pro duk cji stro pów
i płyt FILIGRAN w po wsta ją cej w Pru -
si cach no wej ha li  pla no wa ne jest na
trze ci kwar tał 2019 ro ku.

– Je stem prze ko na ny, że in we -
sto rzy szyb ko prze ko na ją się do IDEA
HOUSE i szyb ko zdo bę dzie my ry nek –

mó wi Grze gorz Śmiert ka, dy rek tor za -
kła du w Pru si cach. – To sys tem, któ ry
ma wie le za let. 

Przede wszyst kim tech no lo gia
FILIGRAN wy róż nia się wy so ką ja ko -
ścią pro duk tów. Po wierzch nia pre fa -
bry ka tów ma ja kość i gład kość me ta -
lo we go sto łu, więc nie ma na przy kład
ko niecz no ści tyn ko wa nia stro pu czy
ścian. Wy star czy je tyl ko po ma lo wać.
Moż na też, pod czas pro duk cji, od ci -
snąć w ścia nie do wol ny wzór, co da je
bar dzo ład ny efekt de ko ra cyj ny. 

Ko lej na wiel ka za le ta to do wol -
ność wy mia rów pro du ko wa nych na
zauto ma ty zo wa nej li nii ele men tów.
Kształt na da ją im znaj du ją ce się na li -
nii pro duk cyj nej ma gne tycz ne, mo bil -
ne  sza lun ki ukła da ne po przez ra mię
ro bo ta. Ogra ni cze niem są tu taj tyl ko
wy mia ry pa le ty pro duk cyj nej o sze ro -
ko ści 3,5 me tra oraz dłu gość 12 me -
trów. Po dob nie do wol na mo że być
gru bość po dwój nej ścia ny FILIGRAN,
któ ra mo że zo stać wy peł nio na ocie -
ple niem o wy ma ga nej przez pro jek -
tan ta i in we sto ra gru bo ści, co spra wi,
że bę dzie speł niać na wet naj bar dziej
ry go ry stycz ne wy mo gi izo la cji ciepl -
nej.  Mak sy mal nie ścia na mo że mieć
gru bość 40 cm.

– In no wa cyj ność tej tech no lo gii

po le ga na tym, że na li nii pro duk cyj -
nej to sys tem kom pu te ro wy po dzie li
pro jek to wa ny obiekt bu dow la ny na
pre fa bry ko wa ne ele men ty skła do we
do pro duk cji. Każ dy z tych ele men tów
mo że mieć róż ny kształt, a na wet róż -
ne pa ra me try ja ko ścio we, bo na przy -
kład nie któ re ele men ty mu szą mieć
we dług pro jek tu więk szą wy trzy ma -
łość  – tłu ma czy dy rek tor G. Śmiert ka.
– Dzię ki te mu je ste śmy w sta nie ca ły
obiekt, skła da ją cy się z róż nych ele -
men tów, wy pro du ko wać jak by jed nym
cią giem, w jed nym dniu, na do da tek
ma jąc pew ność, że ścia ny bę dą co do
mi li me tra ide al nie spa so wa ne ze so -
bą i z in ny mi ele men ta mi. Wy daj ność
na szej li nii tech no lo gicz nej  wy nie sie
2000 me trów kwa dra to wych po je dyn -
czej  pły ty FILIGRAN na do bę, czy li ok.
400 m kwa dra to wych po wierzch ni
użyt ko wej bu dyn ku. A to ozna cza, że
pro duk cja do mu o po wierzch ni 150

me trów kwa dra to wych po trwa... oko -
ło 6 go dzin.

Ta tech no lo gia ma wszech stron -
ne za sto so wa nie. Z pre fa bry ka tów
moż na pro du ko wać w za sa dzie wszyst -
kie obiek ty bu dow la ne: do my jed no -
ro dzin ne, do my wie lo ro dzin ne, ha le
pro duk cyj ne, ma ga zy no we, ha le spor -
to we. 

Ogrom ną za le tą jest ła twość mon -
ta żu go to wych ele men tów na pla cu
bu do wy:

– Zaj mu je się tym kil ku lu dzi, nie -
po trzeb ne są sza lun ki, zbro je nia, rusz -
to wa nia – tłu ma czy G. Śmiert ka. –
Dzię ki te mu skra ca my czas bu do wy
co naj mniej o po ło wę. 

IDEA HOUSE jest też od po wie -
dzią na trud na sy tu ację na ryn ku i brak
si ły ro bo czej. Pro duk cja pre fa bry ka -
tów bę dzie zauto ma ty zo wa na,  jej ob -
słu ga wy ma ga nie kil ku dzie się ciu, a
za le d wie kil ku osób. Po dob ne efek ty
uzy ski wać bę dą fir my wy ko naw cze bu -
du jąc w for mu le IDEA HOUSE. Ja kość
wy ko na nia i pre cy zja pre fa bry ka tów
oraz ła twość mon ta żu po zwo lą ogra -
ni czyć nie tyl ko czas wy ko na nia, ale
też licz bę pra cow ni ków na bu do wie. 

– Po dwój na ścia na FILIGRAN jest
jesz cze sto sun ko wo ma ło zna na w Pol -
sce – mó wi G. Śmiert ka. -Bę dzie my or -
ga ni zo wać spo tka nia z wy ko naw ca mi
i in we sto ra mi, by pre zen to wać za le ty
te go roz wią za nia. Na pew no zo sta ną
do ce nio ne.
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FILIGRAN rewolucjonizuje rynek budowlany
IDEA HOUSE to nowa marka, którą wprowadza na rynek firma ZPB Kaczmarek. To przemyślane i kompletne
rozwiązania dla budownictwa, które zrewolucjonizują rynek budowlany w Polsce

IDEA HOUSE to precyzja wykonania poszczególnych prefabrykowanych elementów, łatwość montażu oraz możliwość realizacji niemal każdego projektu

Krzysztof Kaczmarek Dominika Kaczmarek-Kalisz Grzegorz Śmiertka
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Zakład w Prusicach 
Wszemirów 100, 55-110 PRUSICE

tel.: +48 71 720 12 55 / e-mail: prusice@zpbkaczmarek.pl


