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Ceramika do zabytków
Firma Handlowa Barbara i Andrzej Labe z siedzibą w Sosnowcu  
specjalizuje się w dostarczaniu materiałów wykończenia wnętrz  
do obiektów zabytkowych.

Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę 
produktów, takich, jak: płytki ścienne, posadz-
kowe oraz ozdobne elementy ceramiczne do 
wykończeń elewacji.

Firma Labe oferuje historyczne płytki z fa-
bryki Golem, wytwarzane ręcznie według naj-
piękniejszych wzorów płytek secesyjnych, naj-
znamienitszych artystów niemieckich z XIX w. 
i początku XX w. Dzięki zastosowaniu efektu 
craquele, tzn. bardzo drobnych pęknięć na po-
wierzchni szkliwa, płytki ścienne wyglądają jak 
oryginalne płytki z tamtego okresu. Ceramika 
z fabryki Golem znalazła zastosowanie w wielu 
zabytkowych obiektach, takich, jak: Biblioteka 
Narodowa w Berlinie, Zamek Weesenstein, w 
Polsce na dworcu kolejowym w Iławie, w wie-
lu zabytkowych kamienicach w zachodniej i 
południowej części Polski. Fabryka wykonu-
je płytki również według unikalnych wzorów 
dostarczanych przez klientów.

Firma Labe poleca również płytki histo-
ryczne produkowane przez fabrykę Zahna 
Fliesen. Fabryka specjalizuje się w tradycyj-
nych metodach produkcji. Na wydziale pro-
dukcji manufakturowej prowadzona jest ręcz-

na produkcja wielobarwnych, nieszkliwionych 
płytek. Płytki posiadają wielobarwną warstwę 
użytkową o kilkumilimetrowej grubości, która 
jest gwarancją trwałości. Większość produk-
tów posiada powierzchnię uszlachetnioną w 
systemie uszczelniającym Kerasiegel. Fabryka 
wykonuje  również produkty na indywidualne 
zamówienia klienta.

Firma Labe oferuje również, do obiektów 
zabytkowych, płytki klinkierowe do okłada-
nia elewacji i dachówki z fabryki ABC klinkier.
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Wnętrze ratusza  
w miejscowości  
Geringswald.  
Posadzka została ułożona  
z  sześciokątnych płytek  
w kolorze steingrau  
tak zwanych monokolorów.

Hol w hotelu Allee  
w Neustadt, gdzie bazową 
płytką jest ośmiokątna  
płytka creme z kwadratową 
wstawką. Reszta elementów 
mozaiki została wykonana 
na zamówienie specjalnie  
na ten obiekt.

Wnętrze jednego z salonów  
w pensjonacie w Enchenbergu  
we Francji, gdzie wykorzystano  
trójwymiarowe płytki  
i dekoracje z serii Alt Potsdam.

Pensjonat Enchenberg (FR)
Nowoczesny salon został  
wykonany z płytek ośmiokątnych 
ze wstawkami kwadratowymi  
pochodzącymi z serii Alt Leipzig.

Backerei – bardzo modne  
i popularne na Zachodzie 
piekarnie połączone  
z kawiarnią, gdzie w miłej 
atmosferze, oprócz  
zrobienia zakupów można 
przy filiżance kawy spożyć 
zakupione ciastka. 
Piekarnia ta została wyło-
żona „dywanem” z płytek 
trójwymiarowych serii  
Alt Potsdam.


