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Budownictwo
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Najwyższe domy… najbardziej wytrzymałe mury… najdłuższe mosty…  To efekt pracy wielu ekspertów 

wykorzystujących najlepsze dostępne materiały oraz technikę doskonaloną przez lata. Tak właśnie 

działa postęp. Jest wpisany w tożsamość Trzuskawicy. Możemy być dumni, że jesteśmy jego częścią.  

Wspieramy kluczowe sektory przemysłu w dynamicznym rozwoju. Napędzamy je do działania. 

Jesteśmy liderem na rynku krajowym w wydobyciu kamienia wapiennego i w produkcji wapna. 

Nasze produkty wykorzystywane są w projektach budowlanych, ochronie środowiska, rolnictwie, 

przemyśle oraz drogownictwie.

Umożliwiamy tworzenie rzeczy wielkich.  

Napędzamy postęp.
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Nasza firma posiada trzy zakłady. Jeden z nich, w którym mieści się cen-

trala, zlokalizowany jest w Sitkówce koło Kielc. To region słynący z bardzo 

bogatej tradycji wydobycia i produkcji kamienia wapiennego. Drugi zakład 

ma siedzibę na Kujawach, które znane są z rolnictwa oraz sadownictwa. 

Dzięki temu świetnie rozumiemy potrzeby klientów z tych sektorów. Trze-

cia z naszych siedzib, Kopalnia Bazaltu „Targowica”, znajduje się na Dolnym 

Śląsku, którego górniczych tradycji nie trzeba nikomu przedstawiać.

 

Od 2003 roku jesteśmy częścią koncernu CRH, który jest jednym z czoło-

wych producentów materiałów budowlanych na świecie. CRH zatrudnia 

85 000 pracowników i posiada ponad 3600 zakładów w kilkudziesięciu 

państwach na kilku kontynentach. Dzięki temu możemy również korzystać 

z wiedzy naszych kolegów i koleżanek z innych krajów i wymieniać się do-

świadczeniami. Pozwala nam to na stosowanie najlepszych światowych 

rozwiązań i dopasowywanie ich do lokalnych warunków i potrzeb. 

Poznaj
nas

Trzuskawica
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Sercem każdej firmy są ludzie, dlatego nasze działania skupione 

są na trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników. Dokłada-

my wszelkich starań, aby zapewnić im bezwypadkowe środo-

wisko pracy. Doceniamy ich zaangażowanie i odpowiedzialne 

podejście do wykonywanych obowiązków oraz zapewniamy 

przyjazne miejsce pracy i możliwość rozwoju zawodowego.

Bezpieczeństwo zaczyna się ode mnie – ta idea przyświeca 

nam od lat. Nasze działania ukierunkowane są na przestrzega-

nie zasad bezpieczeństwa i edukację naszych pracowników 

oraz podwykonawców w tym zakresie. Dzięki temu możemy 

pochwalić się m.in. otrzymaniem tytułu „Bezpiecznej Kopalni”. 

Dbamy o to, aby nasze produkty, usługi oraz procesy operacyjne 

odznaczały się najwyższą jakością. Stawiamy na innowacyjność, 

wydajność i stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań. 

Ludzie Bezpieczeństwo

JakośćNasze
wartości

Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie stabil-

nych i przyjaznych relacji z najlepszymi firmami na rynku. Na-

sza współpraca z partnerami zawsze opiera się na zaufaniu, 

wsparciu i zrozumieniu wzajemnych oczekiwań, a jej celem 

jest osiąganie długotrwałych, obopólnych korzyści.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dbałość o śro-

dowisko uznajemy za nasz podstawowy obowiązek, a zrów-

noważony rozwój za jedną z kluczowych wartości. Naszą 

działalność rozwijamy w oparciu o budowanie dobrych relacji 

z lokalną społecznością. 

Nasza firma działa od 1910 roku, mamy więc za sobą ponad 

100 lat doświadczenia w wydobyciu i produkcji kamienia wa-

piennego. Zatrudniamy najlepszych ekspertów branżowych, 

a w codziennej pracy łączymy tradycję z innowacyjnością.

Relacje

Odpowiedzialność

Doświadczenie
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Wapno zalicza się do najstarszych materiałów wiążących 

wykorzystywanych w budownictwie. 

W budownictwie stosowanie tradycyjnych rozwiązań cieszy 

się dużą popularnością, ponieważ to znak, że dany materiał 

został już przetestowany przez wiele pokoleń. Współczesne 

budownictwo chętnie sięga więc po sprawdzone rozwiązania.

Wapno, ze względu na swoje unikalne właściwości, ale też 

jednocześnie pewną uniwersalność, znalazło cały szereg 

zastosowań w budownictwie i jest jednym z najpopularniejszych 

materiałów budowalnych na świecie.

Budownictwo

Szacuje się, że historia stosowania wapna w zaprawach sięga tysięcy lat przed naszą 

erą. Wapno wykorzystywali m.in. starożytni Egipcjanie, Grecy czy Rzymianie.
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Zastosowania wapna w budownictwie:

Zaprawy murarskie i tynkarskie

Wapno od wieków jest wykorzystywane w zaprawach jako materiał wią-

żący. Poprawia ich urabialność, plastyczność, przyczepność do podłoża 

czy odporność na korozję biologiczną.

Produkcja cegieł silikatowych

Wyroby silikatowe tworzy się, łącząc wapno, piasek oraz wodę. Dzięki ta-

kiemu połączeniu uzyskuje się m.in. odpowiednią dźwiękoszczelność i od-

porność ogniową oraz bardzo dobrą kondensację ciepła i wilgoci.

Produkcja betonu komórkowego

Do wytworzenia betonu komórkowego stosuje się połączenie wapna, ce-

mentu oraz zmielonego piasku. Produkt ten cieszy się popularnością m.in. 

ze względu na swoje świetne właściwości termoizolacyjne.

Produkcja chemii budowlanej

Wapno jest również stosowane m.in. do produkcji farb mineralnych.
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Zalety wapna dostępnego w ofercie Trzuskawicy: 

odporność – w zaprawach poprawia odporność na warunki 

atmosferyczne i jednocześnie zapewnia zdolność do wypeł-

niania i uszczelniania mikropęknięć;

sprężystość – powoduje, że tynki są sprężyste i zdolne do od-

kształceń – tym samym pracują razem z podłożem;

elastyczność i urabialność – wpływa na komfort pracy;

naturalność – dostarcza wysoką dawkę wapna czynnego, co 

zapewnia wysoką wytrzymałość;

zdrowie – może być używane w tynkach tradycyjnych w bu-

downictwie przyjaznym dla alergików.
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Stworzyliśmy trzy rodzaje produktów, które 

odpowiadają różnym potrzebom branży 

budowlanej, takim jak:

wytwarzanie zapraw murarskich i tynkarskich;

produkcja cegieł silikatowych;

produkcja betonu komórkowego;

produkcja chemii budowlanej.

Nasze rozwiązania można stosować zarówno w budownictwie 

jedno-, jak i wielorodzinnym.

Dlaczego wybrać Trzuskawicę?

Dlaczego postawić na wapno do zastosowań w budownictwie od Trzuskawicy?

W naszej ofercie stawiamy na przygotowanie specjalistycznych rozwiązań. Stworzyliśmy produkty, które odpowiadają potrzebom najbardziej 

wymagających projektów z zakresu budownictwa.
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Właściwości wszystkich naszych produktów znajdują się 

w kartach produktów na stronach ABC-XYZ.

Wapno z Trzuskawicy spełnia wymogi normy:

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Definicje, wyma-

gania i kryteria zgodności
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Dla zdrowego domu

Domcalc
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Poznaj Domcalc

Czy w budownictwie można połączyć lekkość 

z wysoką trwałością i wytrzymałością? Domcalc 

zdecydowanie to potwierdza. Dzięki swojej naj-

wyższej jakości zyskał już zaufanie tysięcy klien-

tów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Główne korzyści

posiada optymalną temperaturę i czas gaszenia dostoso-

wany do potrzeb klienta;

cechuje się wysoką zawartością wapna czynnego, co po-

zwala na uzyskanie wysokiej wytrzymałości

charakteryzuje się wysoką stałością parametrów użytkowych.

Budownictwo

Surowiec

wapno palone mielone, które jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palone-

go w bryłach.

Zastosowanie

produkcja betonu komórkowego i cegieł silikato-

wych, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/domcalc

http://trzuskawica.pl/karty/domcalc
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Produkty na lata
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Poznaj Domplast

Chcesz tworzyć budowle, które przetrwają wie-

ki? Postaw na Domplast – z tym produktem chce 

się budować! 

Główne korzyści

posiada właściwości grzybobójcze, pleśniobójcze i absor-

bujące wodę;

charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością;

może być używany w tynkach tradycyjnych w budownic-

twie przyjaznym dla alergików.

Budownictwo

Surowiec

wapno palone mielone, które jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palone-

go w bryłach;
 

wapno hydratyzowane otrzymywane w reakcji ga-

szenia wapna palonego, a ściślej: reakcji tlenku wapnia 

z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia; 

mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do 

odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

Zastosowanie

chemia budowlana;

zaprawy murarskie i tynkarskie; 

budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne; 

sektor DIY.

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/domplast

http://trzuskawica.pl/karty/domplast
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Orzeł wśród wykończeń

Bielik

Surowiec

wapno hydratyzowane otrzymywane w reakcji ga-

szenia wapna palonego, a ściślej reakcji tlenku wapnia 

z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia.

Zastosowanie

zaprawy murarskie i tynkarskie; 

budownictwo jedno- i wielorodzinne;

ogrodnictwo;

chłodnie owoców;

sektor DIY.
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Poznaj Bielika

Skorzystaj z produktu, który zdobył uznanie za-

równo branżowych ekspertów, jak również wielu 

naszych klientów. Postaw na wydajność, estety-

kę i trwałość na lata.

Główne korzyści

posiada właściwości grzybobójcze, pleśniobójcze;

właściwe położenie tynku gwarantuje uzyskanie właściwo-

ści pompy wodnej, absorbując nadmiar wilgoci;

charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością;

może być używany w tynkach tradycyjnych w budownic-

twie przyjaznym dla alergików;

produkt na bazie naturalnego kamienia wapiennego bez 

dodatku produktów odpadowych sektora energetycznego 

(popioły, reagips).

Budownictwo

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/bielik

http://trzuskawica.pl/karty/bielik
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Obiekt referencyjny

Drapacz chmur SKYSAWA

Wykorzystany produkt: Domcalc

Budownictwo
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Obiekt referencyjny

Dworzec Fabryczny

Wykorzystany produkt: Domcalc

Budownictwo

Fot. Przemek Turlej
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Tak samo jak w przypadku podnoszenia jakości naszych pro-

duktów – również w zakresie działań CSR (corporate social 

responsibility) dążymy do nieustannego rozwoju oraz osiąga-

nia jeszcze lepszych efektów. 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest spo-

łeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego 

realizujemy liczne działania wspierające 

naszych pracowników, lokalną społecz-

ność oraz ochronę środowiska. 

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, bo wiemy, jak bar-

dzo on procentuje – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Oferujemy 

liczne kursy i szkolenia oraz zapewniamy czas na zespołową inte-

grację. Żadna organizacja nie jest w stanie istnieć bez ludzi, dlate-

go dobro naszych pracowników jest naszym priorytetem.

Stawiamy na dialog oraz wzajemne zrozumienie, dlatego zawsze 

jesteśmy otwarci na rozmowy z pracownikami, lokalną społeczno-

ścią oraz władzami samorządowymi. Działamy w pełnym posza-

nowaniu oczekiwań i potrzeb naszych rozmówców oraz staramy 

się uwzględniać ich punkt widzenia, podejmując wszelkie działania.

Rozwój pracowników

Kultura dialoguDziałania społeczne 
i środowiskowe
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Od wielu lat angażujemy się w różnego rodzaju projekty sportowe, 

kulturalne i edukacyjne, które adresowane są do dzieci i młodzieży 

oraz lokalnej społeczności. Wspieramy drużyny sportowe, współ-

pracujemy z instytucjami kultury oraz ze szkołami i uczelniami 

wyższymi. Cieszymy się, że w taki sposób możemy przyczynić się 

do rozwoju młodych ludzi – to dla nas powód do dumy. 

Szanujemy środowisko naturalne, dlatego ograniczamy emisję ga-

zów i pyłów oraz stale ją monitorujemy. Prowadzimy zrównowa-

żoną gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami. 

Ograniczamy też emisję hałasu. Wiemy, jak ważna jest otaczająca 

nas przyroda, dlatego stale szukamy rozwiązań, które w jeszcze 

większym stopniu pozwalają nam o nią dbać. 

Stawiamy przed sobą wysokie wymagania i tego samego oczekuje-

my od naszych partnerów. Współpracujemy z firmami, które – podob-

nie jak my – rozumieją istotę społecznej odpowiedzialności i wdrażają 

w swoich organizacjach najwyższe standardy.  

Lokalne inicjatywy

Ochrona środowiska 

Odpowiedzialni Partnerzy 
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