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PPrrooffiill  ffiirrmmyy                                                                 
  
KKiimm  jjeesstteeśśmmyy  
 

Nasze przedsiębiorstwo — z siedzibą w miejscowości Gouda i z fabrykami w miejscowo-
ściach Gouda i Geldermalsen — jest największym w Holandii producentem materiałów 
ogniotrwałych. Na terenie Niemiec, jak również w innych krajach niemieckojęzycznych, 
przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez firmę Gouda Feuerfest Deutschland. Nasza 
spółka jest od ponad 100 lat producentem i dostawcą materiałów ogniotrwałych wysokiej 
jakości. Rezultatem jest dogłębna znajomość zarówno krajowych, jak i międzynarodowych 
potrzeb w tej dziedzinie, co doprowadziło do powstania szerokiej oferty produktów i usług. 
W naszym zakładzie pracuje około 270 specjalistów i innych pracowników, z czego około 
140 jest zatrudnionych w dziale budownictwa specjalnego w Holandii, Belgii i w Niem-
czech. Dzięki naszym międzynarodowym kontaktom zawarliśmy wiele zgodnych z prawem 
umów o stałej współpracy z wieloma zakładami budującymi piece i kominy przemysłowe z 
różnych krajów. Firma GOUDA wybudowała wraz ze swoimi partnerami handlowymi około 
230 tego typu instalacji. Dział budownictwa specjalnego montuje materiały ogniotrwałe pod 
kierownictwem własnych wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy ponoszą odpowie-
dzialność za realizowane prace.  
 

 

Dzięki licznym magazynom materiałów zlokalizowanych w różnych regionach możemy za każdym razem maksymal-
nie szybko i efektywnie zaopatrywać naszych klientów w potrzebne materiały. Dla bardzo wielu klientów utrzymujemy 
w magazynie zapasy awaryjne na potrzeby ich instalacji, aby móc elastycznie działać w przypadkach konserwacji i 
nieoczekiwanych zakłóceń. Dostawy realizowane na całym świecie, elastyczność i wieloletnie doświadczenie oraz 
optymalna analiza problemów i znajomość specyfiki działalności naszych klientów sprawiają, że firma GOUDA, a 
także jej podmioty zależne, mogą stać się zaufanymi partnerami również Państwa firmy we wszystkich obszarach 
zastosowań materiałów ogniotrwałych i dostaw. 
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CCoo  ooffeerruujjeemmyy  
 

Nasze przedsiębiorstwo opracowuje, produkuje, sprzedaje i instaluje materiały, 
masy i cegły ogniotrwałe najwyższej jakości. Oferujemy właściwe rozwiązania i 
materiały do różnych celów w licznych dziedzinach przemysłu, takich jak branża 
aluminiowa, metalurgia żelaza i metali nieżelaznych, branża petrochemiczna, 
ochrona środowiska i energetyka. Firma GOUDA produkuje między innymi cegły 
szamotowe i wysokoglinowe, cegły porowate ogniotrwałe i izolacyjne, masy do ubi-
jania i wtryskiwania, zaprawy murarskie i kity, jak również masy specjalne; wszystko 
na bazie tlenku glinu (maksymalnie 99,2% masy) . Nasza bogata oferta obejmuje 
ponadto materiały kwasoodporne, odporne na ścieranie masy i cegły ceramiczne, 
cegły o niskiej zawartości żelaza, cegły boksytowe, korundowe, cyrkonowe i z SiC 
oraz cegły z zawartością mulitu różnej jakości. Więcej informacji na temat produk-
tów naszej firmy można znaleźć pod adresem www.goudafeuerfest.de.  
  
KKooggoo  sszzuukkaammyy    
 

W Polsce chcielibyśmy nawiązać kontakty w branżach, w których stosowane są 
materiały ogniotrwałe, tj. instalacje do spalania śmieci, elektrociepłownie oparte na 
spalaniu biomasy, petrochemia, branża cementowa, branża aluminiowa. Ponadto 
szukamy kontaktów z firmami handlowymi zaopatrującymi te branże. W grę wcho-
dzi przedstawicielstwo handlowe naszej firmy, jesteśmy jednak otwarci również na 
inne formy współpracy. Bardzo ważne byłyby dla nas kontakty z biurami projekto-
wymi projektującymi i wykonującymi instalacje spalające. Ponadto szukamy w Pol-
sce przedsiębiorstwa o podobnym profilu produkcyjnym (materiały ogniotrwałe), w 
którym moglibyśmy ewentualnie wykupić udziały lub z którym moglibyśmy realizo-
wać wspólne działania na rynku polskim. 
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