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Кераміка України

ТОВ «Керамейя»
Kerameya JSC
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ТОВ «Керамейя» — єдиний в Україні завод, що спеціалізується на виробництві
клінкерної цегли. 

Клінкер застосовується там, де потрібне тривале збереження експлуатаційних влас#
тивостей та естетичного вигляду матеріалу в умовах впливу суворих зовнішніх факторів.

Завод пропонує клінкерну керамічну цеглу ТМ «КлінКерам», перевагами якої є:
Висока міцність і довговічність (марка міцності М 350 і більше);
Висока зносостійкість;
Низьке водопоглинання (до 5 %);
Абсолютна морозостійкість (більше 150 циклів);
Пустотність до 40 %;
Екологічність і безпечність.

Розмаїття кольорів, фактур і розмірів цегли «КлінКерам» дозволяє втілювати будь#
які архітектурні задуми. 

Планується випуск бруківки «БрукКерам», поризованих блоків «ТеплоКерам»
та керамічної черепиці «ДахКерам».

Будуєте для себе? Будуйте для майбутніх поколінь —
будуйте з українського клінкеру!

Закрите акціонерне товариство «Ярст»
протягом п’ятнадцяти років займається
виготовленням керамічних печей та камінів.
За цей час підприємство набуло необхід#

ного досвіду і може якісно втілити будь#які побажання клієнта.
Основний матеріал, з яким працюють майстри «Ярсту», — кахель.

Обравши його, ви обираєте якість, перевірену часом. Адже кахель для
облицювальння почали широко застосовувати ще в XVI–XVII ст., та він не
втрачає своєї актуальності й нині, бо ніколи не забуваються найкращі
витвори мистецтва, оформлені згідно з найвишуканішими архітектурними
канонами інтер’єри. Кахельні печі та каміни завжди будуть прикрасою
нашого життя. Вони створюють навколо себе атмосферу тепла та затиш#
ку, особливо, коли дивитися на червоні  спалахи вогню.

During fifteen years Yarst CJSC has been manufacturing ceramic
stoves and fire#places. For this period the enterprise has achieved the
necessary experience and now it can make any customer's dream true
in a qualified way. 

The main material which is used by specialists of Yarst is Dutch tile.
Choosing it you have the quality proved by times. Because Dutch tile was
firstly used in the 16th–17th centuries and now it is still actual because
the best masterpieces formed in accordance with the most elegant
architect canons of interiors are never forgotten. Dutch tile stoves and
fire#places will always be adornments of our life. They make an atmos#
phere of warmness and cosiness around themselves especially when
you watch the red fire flashes. 
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