26 жовтня 2017 року компанія «СБК» відкрила у Києві перший в Україні Бутик цегли та
презентувала унікальну колекцію старовинних клеймованих цеглин.
«Ми стаємо ще ближчими до споживача. Компанії виповнилося 20 років, але ми й надалі
продовжуємо пошук нових нестандартних шляхів та інноваційних підходів до наших клієнтів.
Бутик цегли – це не просто центр продажів, а бізнес-майданчик для надання інформаційної
підтримки, обміну ідеями, обговорення нових перспективних напрямків будівельної галузі задля
того, щоб бути максимально ефективними та корисними для наших відвідувачів», – поділився
цілями компанії Ігор Далічук, президент ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка».
«ПрАТ «Слобожанська будівельна
кераміка» – провідне інноваційне
підприємство галузі, найуспішніше з
точки зору енергоефективності та
матеріаловитратності. Його витрати
газу, електроенергії та сировини при
виробництві одиниці продукції є
найнижчими порівняно з іншими
гравцями ринку», – наголосив у ході
офіційної церемонії відкриття Іван
Салій, президент Всеукраїнської
спілки виробників будматеріалів.
Подія зібрала багатьох провідних
будівельників, архітекторів та
виробників будівельних матеріалів.
Гостей та господарів також привітали генеральний директор ПрАТ «Слобожанська будівельна
кераміка» Олександр Кравченко, виконавчий директор Конфедерації будівників України Віталій
Грусевич.
Серед гостей були розіграні пам’ятні подарунки, один з яких – перший екземпляр унікальної
книги «Нойферт» – найвідомішого у світі довідника з будівництва, архітектури та дизайну.
Книга складається з 600 сторінок, вперше видана в Німеччині у 1936 році, перекладена на 17 мов
світу. В Україні видається вперше.
Загалом у Бутику налічується близько 100 видів лицьової цегли та стінові керамічні блоки, що
виробляються за унікальною екологічною технологією, підтвердженою єдиним в Україні екосертифікатом Gen Member, виданим Міністерством охорони довкілля Ізраїлю.
Президент ПрАТ«СБК» Ігор Далічук під час спілкування з журналістами підкреслив унікальність
цегли як будівельного матеріалу і охарактеризував специфіку діяльності нового центру продажів:
«Цегла – один із найдревнішніх матеріалів, якому більше 2000 років. Найвидатніші пам’ятки
світової архітектури – Велика Китайська стіна, Колізей та багато інших. споруджені з цегли. Її
завжди високо цінували архітектори – згадаймо хоча б знаменитий купол Брунеллескі у
Флоренції. Отже, цегла – унікальний продукт, з яким необхідно працювати і передавати традиції
із покоління у покоління.
Звичайно, споживач у ХХІ столітті має набагато ширший вибір конструктивних матеріалів.
Проте, якщо йдеться, наприклад, про елітне житло, то з чого б не був зроблений фасад, навіть зі
скла, – каркас і всі внутрішні перегородки споруджуються з цегли.
Що ж до вибору, то це той продукт, який приватний забудовник купує, можливо, навіть один раз
в житті. І таке рішення зазвичай приймається всією родиною.
До того ж люди не хочуть жити в однотипних за архітектурою та дизайном будинках.
У бутику наші покупці зможуть не лише уважно роздивитися кожну цеглину, а й потримати в
руках і оцінити на дотик. Фахівці допоможуть визначитися з варіантом стіни, підкажуть, як
запобігти помилок у будівництві, проведуть візуалізацію будинку, а також розрахують подальші
експлуатаційні витрати. Прагнемо, щоб така робота проходила в приємній, спокійній атмосфері.

Тут буде затишно родинам з дітьми –створимо куточок, де дітки зможуть побудувати свій
будиночок, адже спеціально виготовили весь асортимент цегли «СБК» зменшених розмірів.
Сподіваємося, що бутік дозволить глибше вивчати потреби ринку і більш оперативно реагувати
на зміни, які нині вібуваються дуже швидко. Нині неефективно працювати «на склад», потрібно
формувати виробничі та індивідуальні замовлення за потребами споживачів. І ми зробили ще
один важливий крок вперед»
З нагоди відкриття Бутика цегли презентовано унікальну колекцію старовинної цегли, спеціально
привезену з Краматорська. Вона нараховує 142 експонати з різних куточків України (з середини
ХІХ до 40-х років ХХ ст). Кожну цеглину вирізняє індивідуальне клеймо виробника, що дозволяє
простежити історію промислового розвитку України. Серед екземплярів є й цеглини з
графськими та баронськими печатками. Загальна вага експозиції близько 700 кг. Автор та
власник колекції – краєзнавець Віктор Іванов. Побачити експозицію може кожен відвідувач
Бутика протягом двох найближчих тижнів.
Адреса Бутика цегли: м. Київ, вул. Ігорівська, 13/5
Тел: +38 044 390 54 24.
Години роботи: пн. – пт.: 9:00 – 20:00, сб.: 10:00 – 17:00.

