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Kopalnia kamienia naturalnego ogrodowego ozdobnego
http://piaskowce.com/blog.html

Nasza firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Pawlik to kopalnia kamienia naturalnego mieszcząca
się w wiosce Grabowie w województwie łódzkim pozyskująca piaskowiec polski. Trudnimy się bez
wybuchowym wydobyciem naturalnego piaskowca polskiego. Kopalnia kamienia Chełmska Góra II posiada
ciekawe złoża piaskowca, które to są eksploatowane za pomocą koperek z młotem wyburzeniowym oraz
zębem zrywakiem zamontowanym na ciężkiej koparce O&K. Z pozyskanego surowca skalnego w zakładzie
kamieniarskim produkujemy materiały budowlane do zastosowania na elewacjach domu oraz do budowania
murów i ogrodzeń a także na narzuty kamienne na akwenach wodnych. Produkujemy płytki ozdobne na dom
kształtem jak cegła na dom czy płytki na ściany elewacji domu. W ofercie firmy występuje również kamień
ogrodowy i kamień murowy w kilku różnych wariantach i kolorach. Produkujemy także płyty szlifowane,
które można montować na ścianach elewacji zewnętrznych oraz wewnątrz pomieszczeń dla uzyskania bardzo
ciekawego i dekoracyjnego efektu wnętrza razem z zestawieniem z ciekawym świtałem. Jako kopalnia
kamienia naturalnego występujemy także jako producent kamienia ogrodowego i producent kamienia
naturalnego do różnego zastosowania w budownictwie oraz ogrodnictwie.
Należy także pamiętać że pospolite żwirownie i piaskownie nie są kamieniołomami tylko są to kopalnia
materiałów sypkich działające w sposób odkrywkowy.
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