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Wyłączność na dystrybucję włoskich konglomeratów kwarcowych Santa Margherita 

 

 

Santa Margherita – włoski lider w  produkcji płyt z konglomeratów kwarcowych  postanowił, po 

wielu latach współpracy z polską firmą Euro-Granit Adamus (GRUPA EGA), udzielić wyłączności na 

sprzedaż swoich produktów na terenie Polski. 

 

 

Grupa EGA na polskim rynku istnieje już prawie 30 lat. Początkowo jej ofertę stanowił głównie kamień 

naturalny. Asortyment został dość szybko wzbogacony o konglomerat marmurowy – produkowany we 

Włoszech przez Santa Margheritę. Ówczesny rynek był chłonny na niedrogi, łatwo dostępny i prosty w 

obróbce materiał. Surowiec, głównie ze względu na przystępną cenę, wpisał się na stałe do potrzeb 

polskich firm kamieniarskich i budowlanych, a co za tym idzie również w regularną ofertę GRUPY EGA. 

 

Nowości na polskim rynku 

 

Grzegorz Adamus, właściciel firmy Euro-Granit Adamus, po 2000 roku postanowił poszerzyć swoją 

ofertę również o konglomeraty na bazie kwarcu, których produkcję uruchomiła wcześniej Santa 

Margherita. W Polsce nie był to jeszcze znany materiał, jednak firma widziała w nim potencjał. Do tej 

pory jest to jeden z najlepszych materiałów na blaty laboratoryjne, kuchenne czy łazienkowe. 

Konglomeraty to połączenie naturalnych składników z nowoczesną technologią. W ich skład wchodzi 

ok. 93% piasku kwarcowego oraz ok. 7% żywicy poliestrowej z pigmentami. To dzięki zawartości kwarcu 

materiał jest szczególnie twardy i odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Kolejną zaletą 

tego materiału jest łatwość w utrzymaniu czystości, bezpieczeństwo przy kontakcie z żywnością 

(poparte certyfikatami) oraz bogata kolorystyka. Do wyboru jest ponad 60 kolorów, które przyciągają 

wzrok projektantów i designerów.  Kilkanaście lat wstecz, na polskim rynku, nie było jeszcze - oprócz 

kamienia naturalnego - takiego surowca, który zachwycałby swoją wyjątkowością, pięknem oraz 

jakością i trwałością. Dodatkowymi atutami okazały się powtarzalna kolorystyka i wymiary płyt 

305x140cm oraz 320x155cm, co bardzo ułatwiło pracę architektom. 

 

Santa Margherita jest niewątpliwie liderem w produkcji materiałów do wykańczania powierzchni 

konglomeratem kwarcowym. Siedziba firmy mieści się w Volargne di Dolcè – w sąsiedztwie 

urzekającego  Jeziora Garda. To tam znajdują się fabryki, w których realizowane jest 100% produkcji i 

przeprowadzane są testy wszystkich produktów. Santa Margherita to przede wszystkim włoski styl 

połączony z kreatywnością i jasną wizją przyszłości. Jako ambasador znaku „Made in Italy” producent 
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gwarantuje jakość swoich produktów, które doskonale sprawdzają się zarówno jako element 

wyposażenia wnętrz mieszkalnych, jak i przy realizacji dużych projektów. 

 

To już drugi włoski produkt w wyłącznej sprzedaży polskiej firmy – pierwszym jest kamień spiekany 

Lapitec®. 

 

Dystrybucja i logistyka 

 

Ze względu na ciągły rozwój, wzrost sprzedaży oraz otrzymanie wyłączności dystrybucji na rynku 

polskim GRUPA EGA zdecydowała się na zwiększenie swoich stanów magazynowych płyt z 

konglomeratów kwarcowych. Głównym magazynem będzie hurtownia w Goleniowie, koło Szczecina, 

która ma największy potencjał jeśli chodzi o składowanie tego typu materiałów (5 500m2 pod 

zadaszeniem, 4 nowoczesne i szybkie suwnice). 

 

Biorąc pod uwagę coraz większą popularność opisywanych materiałów, GRUPA EGA  rozważa 

stworzenie sieci dystrybucji na terenie całej Polski – w szczególności w pobliżu firm, które 

specjalizowałyby się w obróbce tego surowca i posiadałyby odpowiedni park maszynowy. 

 

Doradztwo i szkolenia 

 

GRUPA EGA chce zaproponować również fachowe doradztwo, kompleksową obsługę i szkolenia 

dotyczące konglomeratów kwarcowych i kamienia spiekanego Lapitec®. Obejmowałyby one przede 

wszystkim przeszkolenie w zakresie logistyki materiału, jego składowania i obróbki oraz sprzedażowo-

produktowe, np. dla studiów kuchennych. Tego typu instruktaż mógłby być zrealizowany, przez 

przeszkolonych w tym zakresie pracowników z GRUPY EGA oraz firm współpracujących. Szkolenia 

mogłyby odbywać się zarówno w firmach kamieniarskich, jak i w jednym z oddziałów GRUPY EGA. 

Firma prowadzi równocześnie rozmowy o stałej współpracy i serwisie dla firm kamieniarskich 

dotyczącym powyższych materiałów z jednym z wiodących dostawców maszyn, narzędzi i chemii 

kamieniarskiej w Polsce – WEHA. 
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