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Tra dy cja i ele gan cja
Od bli sko 25 lat mi sją

Bu szrem S.A. jest two rze nie
so lid nych, przy ja znych miesz -
kań com i śro do wi sku bu dyn -
ków oraz ele men tów ich oto cze -
nia, a tak że kon struk cyj nych
płyt pre fa bry ko wa nych. Wszyst -
kie pro duk ty po wsta ją z my ślą
o tych, któ rym za le ży, aby oto -
cze nie ich do mu by ło nie tyl ko
pięk nie, ale i funk cjo nal nie urzą -
dzo ne. Sta le uroz ma ica na ofer -
ta ma na ce lu tra fić w gust naj -
bar dziej wy ma ga ją ce go klien ta.
Pro po no wa ny asor ty ment za -
wie ra sze ro ką ga mę wy ro bów,

po cząw szy od ko stek bru ko -
wych po obrze ża, kra węż ni ki
i ele men ty be to no we ma łej ar chi -
tek tu ry. Na wierzch nie wy ko na -
ne z uży ciem kost ki bru ko wej
czy płyt są bar dzo trwa łe i cha -
rak te ry zu ją się zna ko mi ty mi pa -
ra me tra mi me cha nicz ny mi i fi -
zy ko -che micz nymi weks plo ata cji
– nie tra cą swo ich wa lo rów wi -
zu al nych i es te tycz nych. 

Jed nym z ofe ro wa nych przez
Bu szrem pro duk tów jest no wo -
cze sna pły ta ta ra so wa w do brze
zna nej od daw na for mie, pod da -
nej cie ka wej sty li za cji. To do mi -
na cja pro sto ty, któ ra wpro wa dza

swą pod sta wo wą gład ką li nią
ład ihar mo nię. Do sko na le za pro -
jek to wa ne pły ty ta ra so we, mo gą
być al ter na ty wą dla kost ki bru ko -
wej. Ich pro ste kształ ty, aza ra zem
wy ra fi no wa ne i cie ka we for my,
gwa ran tu ją uzy ska nie uni kal -
nych wzo rów na wierzch ni. Pro -
du ko wa ne w bo ga tej ga mie ko -
lo ry stycz nej o zróż ni co wa nej
fak tu rze, są źró dłem wie lu po my -
słów i in spi ra cji. Ich nie wąt pli -
wym atu tem, oprócz róż no rod -
nych moż li wo ści aran ża cyj nych,
jest nie zwy kle funk cjo nal na na -
wierzch nia. Pły ty te swój atrak -
cyj ny wy gląd za wdzię cza ją spe -
cja li stycz nej ob rób ce na wierzch ni
i za sto so wa nia w ich gór nej war -
stwie róż no rod nych kru szyw.
Do ich pro duk cji sto so wa ne są
gra ni ty, do lo mi ty, ba zal ty, mar -
mu ry, kwar ce i in ne ga tun ki
kru szyw, o frak cji do 8 mm,
w róż nych od cie niach i bar wach.
Pły ty mo gą być ukła da ne sa -
mo dziel nie bądź w po łą cze niu
z kost ką bru ko wą. 

In we stor, za nim zde cy du je
się na kon kret ną pły tę do aran -
ża cji po se sji, sta no wią cą ide al nie
spój ną ca łość z do mem, po wi -
nien prze my śleć i skon sul to -
wać de cy zję z ar chi tek tem lub
de ko ra to rem. Sa mo dziel ny wy -
bór czę sto nie jest pro sty, dla te -
go za le ca ne jest sko rzy sta nie ze
wspar cia biu ra pro jek to we go.
Ze spół ar chi tek tów na wierzch -
ni fir my Bu szrem wspo ma ga
klien tów de ta licz nych oraz od -
bior ców hur to wych. Wła ści wie
za aran żo wa ne prze strze nie ma -

ją nie tyl ko wy miar es te tycz ny
i ja ko ścio wy, ale rów nież za pew -
nia ją od po wied nie usy tu owa nie
cią gów pie szych i zie le ni. 

Ke ram zyt – lek kie kru szy wo
bu dow la ne

No wo cze sne po dej ście do biz -
ne su to dla Bu szrem S.A. umie -
jęt ne re ago wa nie na ak tu al ne
po trze by współ cze sne go klien ta.
Zro zu mie nie tych po trzeb za -
owo co wa ło za ku pie niem li nii
tech no lo gicz nej do pro duk cji
wiel ko ga ba ry to wych pre fa bry ka -
tów be to no wych. Ma te ria łem,
z któ re go wy twa rza ne są ele men -
ty pre fa bry ko wa ne, jest be ton
z kru szy wa ke ram zy to we go
o do sko na łych wła ści wo ściach
izo la cyj nych i aku stycz nych.

Ke ram zyt jest kru szy wem
mi ne ral nym, ce ra micz nym,
przy ja znym czło wie ko wi i je go
oto cze niu. Dzię ki po ro wa tej
struk tu rze jest ma te ria łem lek -
kim i cie płym, obo jęt nym che -
micz nie, bez za pa cho wym, od -

por nym na dzia ła nie ple śni,
grzy bów i gry zo ni. Wy jąt ko we
ce chy ke ram zy tu wpły wa ją
na ja kość pro du ko wa ne go z je -
go uży ciem be to nu. – Po ję cie ja -
ko ści pro duk tów, któ re ofe ru je
Bu szrem S.A. prze kła da się
na za ufa nie, ja kim ob da rza ją
mar kę klien ci. Ćwierć wie cze
na ryn ku bu dow nic twa przy sta -
łej współ pra cy z więk szo ścią
kon tra hen tów to sy no nim
sta bil no ści i naj lep szej re no my
w swo im sek to rze – mówi
Ja ro sław Bu szew ski, Pre zes
Za rzą du fir my.

Sys tem Bu dow nic twa
Bu szrem (SBB) 

Pre fa bry ka cja to przy szłość
bu dow nic twa – w róż nym za -
kre sie sto so wa na jest we wszyst -
kich ga łę ziach bran ży. Do ty czy

to za rów no kon struk cji sta lo -
wych, be to no wych jak i drew -
nia nych. Za le ty tych sys te mów
moż na mno żyć, skąd tak sze ro -
kie za sto so wa nie kon struk cyj ne.
Wdro żo ny przez fir mę Sys tem
Bu dow nic twa Bu szrem (SBB)
jest sze ro ko wy ko rzy sty wa ny
w bu dow nic twie wie lo ro dzin -
nym, jed no ro dzin nym, uży tecz -
no ści pu blicz nej, prze my sło -
wym i rol ni czym. 

Sys tem za kła da m.in., iż
wszyst kie eta py pro ce su in we sty -
cyj ne go, po cząw szy od wy bo ru
pre fa bry ka cji, po przez przy go to -
wa nie pro jek tu i je go re ali za cję,
aż po od biór, od by wa ją się
przy sta łym wspar ciu ze stro ny
pro du cen ta. Do rad cy opra co -
wu ją wstęp ną pro po zy cję roz wią -
zań tech no lo gicz nych, a na stęp -
nie wspól nie z in we sto rem
i ar chi tek tem przy go to wu ją go -
to wą kon cep cję ar chi tek to nicz -
ną oraz uczest ni czą w pro ce sie
mon ta żu i bu do wie. 

Mar le na Wilk -Ha dryś, 
Ja nusz Ko ra lew ski

Sys te my pre fa bry ka cji i aran ża cji ar chi tek to nicz nej
Bu szrem S.A. to nie tyl ko wszech stron ny pro du cent kost ki bru ko wej i wy so kiej kla sy płyt be to no wych, ale rów nież no wo cze śnie spo glą da ją cy
na współ cze sny ry nek twór ca in no wa cyj nych tech no lo gii bu do wy obiek tów i pro duk cji pre fa bry ka tów be to no wych, na gro dzo nych go dłem QI 2013. 

Za kład pro duk cji ele men tów pre fa bry ko wa nych w So cha cze wie

Pły ty ta ra so we Sys tem PI NO

Nie ina czej jest w przy pad ku bia -
ło stoc kiej spół ki KAN, zna ne go
pro du cen ta i do staw cy no wo -
cze snych roz wią zań dla in sta la -
cji wod nych i grzew czych – Sys -
te mu KAN -therm. Wszyst kie
ele men ty skła do we te go
sys te mu są prze zna czo -
ne do bu do wy we -
wnętrz nych in sta la cji
wo dy cie płej i zim nej
oraz ogrze wa nia grzej -
ni ko we go, ścien ne go
i pod ło go we go, a ma te -
riał z któ re go są wy ko -
na ne speł nia naj wyż sze
stan dar dy ja ko ścio we.
Sys tem KAN -therm jest
z po wo dze niem sto so -
wa ny w bu dyn kach
miesz kal nych, za byt ko -
wych i sa kral nych, jak
rów nież w obiek tach
uży tecz no ści pu blicz -
nej i bu dow nic twie
prze my sło wym.

Od po cząt ku na szej dzia łal no -
ści, a je ste śmy na ryn ku pol -
skim już 23 la ta, ma my świa do -
mość, że na sze pro duk ty mu szą
być wy ko na ne z naj wyż szej ja ko -

ści ma te ria łów. Za pro po no wa li -
śmy klien tom do sko na łe, kom -
plek so we, ro dzi me roz wią za nie
nie od bie ga ją ce od eu ro pej skich
czy świa to wych stan dar dów. Ja -
ko pierw si w Pol sce wdro ży li śmy

do pro duk cji kształ tek, do tych -
czas pro du ko wa nych z mo sią -
dzu, no we, nie zwy kle trwa łe
two rzy wo, wy ko rzy sty wa ne
m.in. przez NA SA: PPSU (po li -
sul fon fe ny le nu). Na sze fa bry ki

wy po sa żo ne są w naj no wo cze -
śniej szy park ma szy no wy, a od -
bior com oprócz do sko na łe go
pro duk tu ofe ru je my peł ne
wspar cie tech nicz ne na wszyst -
kich eta pach re ali za cji in we sty -

cji: pro jek tan tom – pro -
fe sjo nal ne na rzę dzia
do pro jek to wa nia w po -
sta ci pa kie tu pro gra mów
kom pu te ro wych, wy ko -
naw com – no wo cze sne
na rzę dzia i kom plek so we
szko le nia mon ta żo we,
a in we sto rom i użyt kow -
ni kom - gwa ran cję bez a -
wa ryj nej pra cy in sta la cji
wy ko na nych w Sys te mie
KAN -therm. Dzi siaj mo -
że my po wie dzieć, że wła -
śnie dzię ki naj wyż szej ja -
ko ści na szych pro duk tów
i ob słu gi zdo by li śmy za -
ufa nie za rów no kon tra -
hen tów han dlo wych, jak

i użyt kow ni ków ofe ro wa nych
roz wią zań tech nicz nych, a KAN
jest po strze ga ny ja ko nie za wod -
ny i god ny za ufa nia part -
ner – mó wi Jan Ka czan, Wi ce -
pre zes Za rzą du KAN sp. z o.o.

Pro duk cja w fa bry kach KAN,
od by wa się pod ści słym nad zo -
rem Sys te mu Za rzą dza nia Ja -
ko ścią ISO 9001 przy wspar ciu
dzia łu Kon tro li Ja ko ści i wła sne -
go, do sko na le wy po sa żo ne go la -
bo ra to rium ba daw cze go – kon -
tro lą ob ję te są wszyst kie pro ce sy
pro duk cyj ne i tech no lo gicz ne
oraz wszyst kie go to we pro duk -
ty, któ re tra fia ją do ma ga zy nów.
Wy twa rza ne ele men ty są do -
dat ko wo pod da wa ne kon tro li
la bo ra to riów ze wnętrz nych
w Au strii, Niem czech i Ho lan dii. 

Spół ka po sia da sieć wła snych
od dzia łów w Pol sce, Niem czech,

Ro sji, Bia ło ru si inaUkra inie. Pro -
duk ty ze zna kiem KAN -therm
eks por to wa ne są do 23 kra jów,
asieć dys try bu cji obej mu je swym
za się giem nie tyl ko Eu ro pę, ale
rów nież znacz ną część Azji, ana -
wet Bli ski Wschód.

Na szą obec ną dzia łal ność oraz
przy szłość bu du je my namoc nych
fun da men tach: do świad cze niu,
ja ko ści i in no wa cyj no ści. Słu -
cha my gło su klien ta, sta le do pa -
so wu jąc ofer tę do je go po trzeb,
szu ka my nie ustan nie no wych
roz wią zań, umac nia my i roz wi -
ja my mar kę KAN -therm, któ ra
już sta ła się sy no ni mem nie za -

wod no ści iuni wer sal no ści za sto -
so wań wbu dow nic twie – pod su -
mo wu je Se ba stian Ka czan, Dy -
rek tor ds. Han dlu i Mar ke tin gu
w spół ce. 
Jo an na Chru stek, Jo an na Ja ko weń ko

Doświadczenie, jakość, innowacyjność
Wszystkie elementy systemów wodnych i grzewczych, takie jak rury czy złączki, muszą być wykonane
z wysokiej jakości materiałów i powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczające je do stosowania
w instalacjach sanitarnych. 

Sys tem KAN -therm, na gro dzo ny Zło tym Go dłem QI w te go rocz nej edy cji Pro gra mu Naj wyż sza Ja -
kość Qu ali ty In ter na tio nal to pro fe sjo nal ne roz wią za nie tech nicz ne po zwa la ją ce na bu do wę es te tycz -
nych, no wo cze snych i bez a wa ryj nych in sta la cji wod nych i grzew czych. W skład Sys te mu KAN -therm
wcho dzą: ru ry z wy so kiej ja ko ści od mian po li ety le nu, po li pro py le nu oraz sta li, kom plet ny asor ty ment
złącz sys te mo wych z nie za wod nym i szyb kim sys te mem po łą czeń oraz bo ga ty ze staw ele men tów
po moc ni czych i osprzę tu (roz dzie la cze, szaf ki in sta la cyj ne, ar ma tu ra). Wy so ka ja kość ma te ria łów,
z któ rych wy ko na ny jest Sys tem KAN -therm, gwa ran tu je dłu go let nią i bez a wa ryj ną pra cę in sta la cji
w każ dym bu dyn ku, a za sto so wa nie te go roz wią za nia w bu dow nic twie zrów no wa żo nym ko rzyst nie
wpły wa na ob ni że nie zu ży cia wo dy i re duk cję kosz tów ener gii przy za pew nie niu opty mal nych wa -
run ków ciepl nych w po szcze gól nych po miesz cze niach. 

Jan Ka czan, Wi ce pre zes Za rzą du (z pra wej) oraz Se ba -
stian Ka czan, Dy rek tor ds. Han dlu i Mar ke tin gu z cer -
ty fi ka tem Naj wyż sza Ja kość QI za Sys tem KAN -therm


