
                                                                                                          

 

 

Informacja o firmie:  

Grupa EGA jest jedną z największych firm kamieniarskich w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim 

rynku pod względem ilości oraz jakości oferowanych materiałów i usług. Firma swoimi korzeniami 

sięga czasów narodzin polskiej gospodarki wolnorynkowej. W 1988 roku, z inicjatywy Grzegorza 

Adamusa, powstała firma Euro-Granit Adamus. W początkowym okresie działalności firma była 

głównie hurtownią kamienia naturalnego.   

W trakcie przeszło 25-letniej historii działalności, rozwojowi firmy sprzyjał dynamiczny rozwój 

gospodarczy kraju. Grupa EGA, znana wówczas pod nazwą Euro-Granit Adamus, miała istotny wpływ 

na kształtowanie polskiej gospodarki. Dzięki wychodzeniu naprzeciw potrzebom dynamicznie 

rosnącego rynku, firma w szybkim tempie rozwijała swoją działalność i umacniała swoją pozycję w 

branży kamieniarskiej. Jednak uwarunkowania gospodarcze to tylko jeden z czynników, który leży u 

podstawy sukcesu firmy. Największe znaczenie mieli i wciąż mają ludzie. Obecnie firmę tworzy blisko 

40 pracowników, znajdujących zatrudnienie w – łącznie –6 lokalizacjach. Ich zaangażowanie i 

ekspercka wiedza z zakresu zastosowań i obróbki kamienia to czynniki, które współdecydują o stale 

rosnącej wartości marki.   

Grupa EGA to aktualnie sieć 6 hurtowni kamieniarskich zlokalizowanych w całej Polsce. Podstawowa 

działalność Grupy obejmuje takie obszary, jak:  

 dystrybucja kamienia naturalnego,  

 dystrybucja konglomeratów kwarcowych i marmurowych, 

 wyłączna dystrybucja Lapitec, 

  obsługa rynku polskiego oraz rynków zagranicznych, 

 obsługa firm kamieniarskich, inwestycji, firm budowlanych, architektów, dekoratorów wnętrz 

oraz producentów mebli i salonów kuchennych, 

 pośrednia obsługa klientów indywidualnych,  

 składowanie materiałów powierzonych, 

 pomoc logistyczna, 

 specjalistyczne doradztwo.   
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Relacje biznesowe, które w oparciu o profesjonalizm i dobre praktyki rynkowe wypracowała Grupa 

sprawiły, że firma może pochwalić się byciem np. wyłącznym dystrybutorem marki Lapitec.   

Informacje o głównych produktach:  

Lapitec  

Latpitec to nie tylko nazwa producenta, ale i kamień spiekowy o wyjątkowych właściwościach i 

oryginalnej fakturze. Innowacyjny sposób produkcji umożliwia zastosowanie go w najróżniejszych 

przestrzeniach: wszystko dzięki jednolitej powierzchni, całkowicie pozbawionej porowatości. 

Odporność na płyny, czynniki atmosferyczne, kwasy, zasady, a nawet grafity sprawia, że Lapitec jest 

często nazywany „materiałem idealnym”. Kamień spiekowy produkowany jest z poszanowaniem 

zasad ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, ponieważ nie zawiera żywic ani pochodnych ropy 

naftowej. Ma działanie antybakteryjne i jest materiałem całkowicie obojętnym dla środowiska.  

Grupa EGA jest wyłącznym dystrybutorem Lapitec w Polsce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Granit Adamus, ul. Strobice 41, 48-314 Pakosławice  NIP: 7530001181 REGON: 530867830  Tel.: 

666 550 666 www.ega.pl  e-mail: ega@ega.pl Facebook: www.facebook.com/KamienneTrendy 

Google+: www.goo.glr4PUKK 

 

 


