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DZIEDZICTWO
WYPALANE PRZEZ LATA

Trafiłeś tutaj w konkretnym celu – szukasz dachówki, która spełni Twoje wymagania. Oczekujesz 

niezawodności, ale i kryjącego się pod nią piękna. Pragniesz dokonać najlepszego wyboru –  

to zupełnie zrozumiałe. Ale co tak naprawdę sprawia, że jedna dachówka jest lepsza od drugiej?  

W Heritage wierzymy, że to coś więcej niż najlepsze surowce i najnowocześniejsze technologie.  

Dlatego opowiemy Ci o naszych wartościach, które zaklęte są w miejscach, tradycji i ludziach.  

To one sprawiły, że możemy z dumą prezentować owoce naszej pracy.





PODRÓŻ 
DO SERCA HISTORII

Dzieje świata zmieniają losy ludzi, ale ich dzieła pozostają na wiele pokoleń. 

Uratowana od zapomnienia ostrzeszowska fabryka wyrobów ceramicznych jest tego przykładem. 

Jej budowa rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. Korzystając z niezwykle bogatych, słynnych 

na Europę złóż iłów pstrych, wytwarzała cegły i dachówki ceramiczne. Ocalona od upadku 

i zapomnienia, reaktywowana na początku milenium, dała początek ekskluzywnej marce ręcznie 

wytwarzanych dachówek ceramicznych Heritage



A.D. 1900



Prapoczątkiem wszystkiego było powołanie firmy rodzinnej, której ambicją, 

od samego początku, było tworzenie ceramiki dachowej oraz na potrzeby renowacji 

zabytków – takiej która będzie nie tylko konkurować swoją jakością z dojrzałymi 

markami światowymi, ale będzie także charakteryzowała się wyjątkową estetyką. 

Dzisiaj, jako nieliczni w Europie na tak dużą skalę, w taki sposób i w takiej jakości 

fabryka dostarcza dachówkę wymagającym odbiorcom i miłośnikom tradycyjnej 

architektury. 







Potęga tradycji
Możliwość czerpania z rzemieślniczych tradycji stanowi dla nas nadrzędną wartość. Mamy także  

świadomość tego, że piszemy karty naszej własnej historii. Dlatego każdego dnia stosujemy się  

do niezmienionych od lat zasad, najwyżej ceniąc pracę ludzkich rąk oraz rozumiejąc proces  

produkcji, w którym nie ma miejsca na pośpiech czy brak staranności.

Pasja ludzi
Każdy w Heritage odciska swoje piętno na gotowych wyrobach. Nie byłoby to możliwe,  

gdyby wszystkie etapy produkcji nie opierały się na własnoręcznej pracy, wymagającej niezwykłych 

pokładów doświadczenia, ale i pasji tworzenia. Dzięki temu, że wkład ludzi widać w Heritage  

jak na dłoni, nasze dachówki stają się wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

magiA miejsca
Magia to coś, czego starej Cegielni Budy z pewnością odmówić nie można. Ocalone  

przed zapomnieniem miejsce z ponad 120-letnią historią doskonale odzwierciedla nasze podejście  

do tradycji. To właśnie tam podczas codziennej pracy kultywujemy ideały rzemiosła i wypalamy je  

w każdej dachówce Heritage.



HERITAGE
Piękno drzemie

prostociew

To w tych dachówkach wypalone jest całe 

sedno tradycyjnego dziedzictwa rzemiosła. 

Perfekcja wykonania połączona z niezwykłą 

prostotą i elegancją. Doskonały wybór dla 

każdego, kto chce podkreślić indywidualny 

styl swojego domu.
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Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Heritage, gdzie znajdziesz pełną gamę akcesoriów dachowych.
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SETTLER
Klasyczny
elegancjiwzór

Tradycyjne dachówki z fakturą przypo- 

minającą wzory organiczne – prosty dowód 

na to, że styl może iść w parze z użyteczno-

ścią. Idealne zwieńczenie zarówno nowocze-

snego, jak i zabytkowego budownictwa.
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KOLORY



STRUKTURA

Dachówkę Settler wyróżnia struktura powierzchni, dla której inspiracji szukaliśmy w naturze. Organiczne wzory 

wykonywane są, jak sama dachówka, w sposób całkowicie manualny. To jeszcze bardziej zbliża ją do źródeł natury.  

Struktura tej wyjątkowej dachówki może przypominać np. korę dębu lub powierzchnię ziemi.

BARK BASIC SHOWER P OCKED



AKCESORIA
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DACHÓWK A
OK AP OWA

DACHÓWK A
GRZBIETOWA

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Heritage. Znajdziesz tam pełną gamę akcesoriów do dachó-

wek, a także specjalny serwis dla architektów i projektantów, dzięki któremu zyskasz dostęp do danych technicz-

nych każdego produktu, detali architektonicznych oraz porad specjalistów.
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Naprawdę wierzymy w to, że wyznawane przez nas wartości czynią wyroby Heritage wyjątkowymi.  

Aby mieć jednak pewność, że w Twoje ręce trafią dachówki o niepodważalnej jakości, poddajemy je  

dodatkowym badaniom, wykonywanym w renomowanych laboratoriach ceramiki. Wszystko to sprawia, 

że możemy z pełnym przekonaniem udzielić na wszystkie nasze dachówki dożywotnią gwarancję.  

Tobie pozostaje tylko wybrać wzór, kolor i przez długie lata cieszyć się z dokonania 

dobrego wyboru.

Adam Kostrzewski

DOŻYWOTNIA

GWARAN
CJA
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