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CREATON POLSKA SP. Z O.O.

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020 OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020

CREATON POLSKA –  
LIDER NA RYNKU  

DACHÓWEK CERAMICZNYCH 
Konsekwentny rozwój przez 
ponad 20 lat obecności 
CREATON Polska na 
krajowym rynku sprawił,  
że spółka zajmuje obecnie 
pozycję lidera w zakresie 
ceramicznych pokryć 
dachowych. Przez ten czas 
firma zyskała uznanie  
w oczach dekarzy i zaufanie 
setek tysięcy Klientów 
ceniących sobie 
wyróżniającą jakość oraz 
innowacyjne podejście do 
produktów. 

CREATON Polska należy do Grupy 
CREATON, jednego z największych  
i najstarszych producentów pokryć 
dachowych w Europie. Odwołując się 
do najlepszych, ponad 130-letnich 
tradycji w zakresie wytwarzania da-
chówek CREATON, spółka produkuje 
wysokiej jakości modele ceramiczne 
oraz cementowe wraz z komplemen-
tarnymi akcesoriami systemowymi.

Dachówki o klasycznych i nowocze-
snych kształtach wytwarzane są z naj-
większą precyzją z najlepszych surow-
ców w 16 fabrykach zlokalizowanych 
na terenie Polski, Niemiec oraz Węgier. 
Dostępne w bogatej gamie kolorów  
i powierzchni, uznawane są za synonim 
najlepszego designu. Liczne, oryginal-
ne rozwiązania konstrukcyjne gwaran-
tują doskonałe parametry pod wzglę-
dem trwałości oraz funkcjonalności 
dachu. Produkty spełniają wszystkie, 
nawet najbardziej rygorystyczne wymo-
gi norm i przepisów budowlanych. 

Stosowanie przez CREATON Polska 
najnowocześniejszych rozwiązań pro-
dukcyjnych ma na celu zapewnienie 
możliwie najwyższej jakości produk-

tów przy jednoczesnym poszanowa-
niu środowiska naturalnego oraz 
racjonalnym wykorzystaniu jego za-
sobów. Firma respektuje w swoim 
działaniu założenia zrównoważone-
go biznesu.

Spółka posiada wiodącą pozycję 
na krajowym rynku ciężkich pokryć 
dachowych, dodatkowo komplekso-
wo zarządza obecnością produktów 
marki CREATON na 8 rynkach zagra-
nicznych, w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Dachówki produkowane 
w Polsce, w tym jedna z najpopular-
niejszych w kraju dachówek cera-
micznych – TITANIA, są również eks-
portowane do pozostałych państw 
Europy.

Podejmowane przez CREATON Polska  
liczne inicjatywy, takie jak prowadze-
nie szkoleń dla profesjonalistów w ra-
mach Akademii CREATON, ścisła 
współpraca z czołowymi biurami ar-
chitektonicznymi czy promowanie za-
wodu dekarza wśród uczniów spra-
wiają, że firma odgrywa ważną rolę  
w kształtowaniu rynku ciężkich pokryć da-
chowych.

Z marką CREATON jestem związany już ponad 
dwie dekady. W ostatnich latach najważniej-

szym celem było konsekwentne umacnianie pozycji 
CREATON Polska na rynku ciężkich pokryć dachowych  
w naszym kraju oraz w innych państwach Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Obchodzony w ubiegłym  
roku jubileusz 20-lecia funkcjonowania CREATON Pol-
ska był okazją do wielu podsumowań, spośród których 
najbardziej wybrzmiewa jedno: to nasi Klienci 
i zaangażowany Zespół są autorami sukcesów oraz 
pozycji, jaką udało się nam osiągnąć na rynku pokryć 
dachowych. 
Dzięki właściwej strategii, realizowanej od ponad 
dwudziestu lat, podejmowaniu słusznych decyzji, 
zaangażowaniu naszych Klientów i całego Zespołu 
osiągnęliśmy zamierzone cele – jesteśmy liderem  
o ugruntowanej pozycji na krajowym rynku ceramicz-
nych pokryć dachowych. Posiadamy w Polsce  
3 zakłady produkujące dachówki ceramiczne  
i cementowe, w tym – uruchomioną w 2012 roku  
w podpoznańskim Widziszewie – jedną z najnowo-
cześniejszych fabryk dachówek ceramicznych, jakie 
funkcjonują w Europie. Nasze produkty dostępne 
są na terenie całego kraju dzięki ścisłej, wieloletniej 
współpracy z naszymi wyjątkowymi Klientami. Swoim 
zasięgiem obejmujemy 8 rynków międzynarodowych  
z naszego bliskiego sąsiedztwa. Mocna marka  
CREATON, zakorzeniona w świadomości wykonawców 
oraz konsumentów, to niewątpliwie nasza doskonała 
wizytówka, powód do dumy i równocześnie jedna  
z najważniejszych przewag konkurencyjnych.
Przede mną oraz firmą kolejne ważne zadania.  
Na początku 2021 roku CREATON dołączył do francu-
skiej grupy TERREAL – lidera w zakresie pokryć dacho-
wych i innowacyjnych rozwiązań budowlanych. Nowa, 
powiększona organizacja da nam nie tylko możliwość 
rozwoju na obecnych, ale i nowych rynkach. Poszerzy 
asortyment produktów, ale także zwiększy potencjał 
do wymiany pomysłów oraz dzielenia się najlepszymi 
praktykami we wszystkim, co robimy. 

MAREK MARCHEWKA
Dyrektor Zarządzający  
CREATON Polska sp. z o.o.

MAREK MARCHEWKA – Dyrektor Zarządzający 
CREATON Polska sp. z o.o.
 Od ponad 20 lat związany z marką CREATON. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1998 r. w niemieckiej firmie 
CREATON AG. Był odpowiedzialny za kompleksowe 
wprowadzenie marki CREATON i sprzedaż jej 
produktów na polskim rynku. W latach 2009–2017 
pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży na Polskę oraz 
Obwód Kaliningradzki w CREATON Polska sp. z o.o. 
Uczestniczył w najważniejszych projektach mających 

na celu rozwój firmy, m.in. otwarcie w 2009 r. fabryki 
dachówek cementowych w Chojnicach (woj. pomorskie) 
oraz w 2012 r., jednej z najnowocześniejszych w Europie, 
fabryki dachówek ceramicznych w Widziszewie (woj. 
wielkopolskie). W 2017 r. objął stanowisko Dyrektora 
Zarządzającego CREATON Polska sp. z o.o., która 
obecnie jest również odpowiedzialna za sprzedaż do 
sąsiadujących krajów na południu i wschodzie Polski.

Fabryka dachówek ceramicznych w Widziszewie

Fabryka dachówek cementowych w Chojnicach

Centrala firmy i fabryka dachówek cementowych w Olkuszu
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