
Historyczne płytki 
gresowe w zabytkowych 
obiektach Europy

Fabryka Zahna Fliesen została założona 
w roku 1892 przez Utzschneider i Jaunez w miej-
scowości Zahna koło Lutherstadt-Wittenberg. 
Lokalizacja fabryki zaledwie 100 km na połu-
dniowy zachód od Berlina nie była przypadko-
wa, lecz wynikała z faktu położenia w pobliżu 

złóż glinki. W latach 30. XX wieku fabryka pręż-
nie się rozwinęła; w tym okresie zatrudniała 
ponad 600 osób i była trzecim co do wielkości 
zakładem w Niemczech. Po II wojnie światowej 
fabryka została zdewastowana przez Rosjan. 
W czasach NRD została odbudowana i była 

Pasaż Madler w Lipsku, Filharmonia w Petersburgu, Ambasada RP w Wilnie, dworce PKP 
w Wiedniu i Opolu łączy jedna wspólna cecha – zostały tam zastosowana historyczne 
płytki gresowe produkowane przez fabrykę Zahna-Fliesen. Od wielu lat fabryka działa 
prężnie na rynku europejskim, odtwarzając płytki w obiektach historycznych. Za swoje 
wybitne osiągnięcia fabryka została nagrodzona „ZŁOTYM  MEDALEM” na wiodących 
Europejskich Targach Konserwacji i Renowacji Zabytków w Lipsku w 2018 r.

Firma Handlowa  
Barbara i Andrzej LABE
ul. Kresowa 6, 
41-200 Sosnowiec
tel.: +48 32 299 92 12, 
501 320 501

RENOWACJE
I ZABYTKI178 IV 20

19



filią zakładu produkującego płytki i artykuły sanitarne 
w Boizenburgu. Po połączeniu Niemiec fabryka została 
odzyskana i zmodernizowana przez francuskiego wła-
ściciela i powróciła do produkcji płytek historycznych 
z czasów swojej świetności.

Przy próbie odtworzenia płytek, należy przede 
wszystkim dokonać szczegółowego spisu technicznego 
płytki tzn.: wymiar, kolor, ilość płytek, oraz dołączyć do-
kumentację fotograficzną w celu przygotowania wstęp-
nej wyceny wykonania płytki. Aby fabryka mogła szcze-
gółowo odwzorować wzór i kolor płytki, niezbędne jest 
dostarczenie oryginalnej płytki. Laboratorium fabryki 
przeprowadza wiele prób, aby uzyskać kolor najbardziej 
zbliżony do oryginału. Próbki uzyskanych kolorów zo-
stają przedstawione klientowi do akceptacji, można zwe-
ryfikować próbki kolorów na budowie w odpowiednich 
warunkach oświetleniowych i porównać z kolorami ory-
ginalnych płytek. Po pisemnym potwierdzeniu przed-
stawionych kolorów klient otrzymuje dokładny rysunek 
matrycy płytki. Gdy wszystkie szczegóły techniczne zo-
staną zatwierdzone, po złożeniu zamówienia fabryka 
ustala termin realizacji produkcji płytek.


