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Zębiec Minerals to nowa, wyodrębniona 
w 2017 roku, marka branży przeróbczej ZGM 
„Zębiec” S.A. Nowy Brand stawia na nową, 
lepszą jakość swoich produktów, rozwój prac 
badawczych poprzez udział w programach 
i projektach unijnych, współpracę z Instytu-
tami, nowe inwestycje, a także poszerzenie 
oferty produktowej.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” 
w Zębcu Spółka Akcyjna to � rma z ponad 
60-letnim doświadczeniem i ugruntowaną 
pozycją na rynku. Od lat Zębiec odpowiada 
na zapotrzebowanie rynku, dostarczając waż-
nych i często strategicznych produktów dla 
branż przemysłu krajowego i zagranicznego, 
jak również dla indywidualnego Klienta.

Aktualna oferta ZGM „Zębiec” S.A. 
podzielona jest na trzy główne � lary i obej-
muje kotły centralnego ogrzewania, surowce 
niezbędne dla odlewnictwa, wiertnictwa, 
budownictwa, a  także wyroby metalowe 
(sprężyny, resory, sita perforowane) wy-
twarzane dla kluczowych branż przemysłu 
krajowego. 

Rok 2017 jest dla ZGM „Zębiec” S.A. ro-
kiem przełomowym, rokiem zmian na lepsze. 
Najważniejszym działaniem w obrębie ca-
łego Zakładu było odświeżenie wizerunku, 
wprowadzenie nowej, spójnej komunikacji 
wewnętrznej, rozszerzenie oferty produkto-
wej, a także wyodrębnienie nowego brandu 

Zębiec Minerals – jakość i rozwój
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surowce znajdujące się w dotychczasowej 
ofercie Zębca, a więc bentonity, kormix (czyli 
nośnik węgla błyszczącego), mieszanki ben-
tonitowo-kormixowe, piaski powleczone 
żywicą, perlit ekspandowany oraz surowce, 
które do oferty mają dołączyć. Głównym ce-
lem Zębiec Minerals jest podnoszenie jakości 
oraz rozwój poprzez wprowadzanie nowych 
produktów oraz inwestycję i rozbudowę par-
ku maszynowego.

Spółka przywiązuje dużą wagę do jakości 
swoich produktów. Niezwykle istotnym ele-
mentem jest więc precyzyjna kontrola jakości 
wyrobów od momentu surowca bazowego 
poprzez proces produkcyjny aż do gotowe-
go produktu. Nad zgodnością produktów 
czuwa całodobowe, doskonale wyposa-
żone Laboratorium Kontroli Jakości, gdzie 
wykwali� kowani specjaliści nadzorują każ-
dy etap procesu produkcyjnego. Do badań 
i kontroli jakości wykorzystywane są najno-

wocześniejsze urządzenia, w tym maszyna do 
wykonywania próbek testowych i rdzeni oraz 
piasków otaczanych dla technologii hot-box, 
aparat do pomiaru gazotwórczości, przy-
rządy pomiarowe do określenia właściwości 
reologicznych bentonitów wiertniczych i bu-
dowlanych, aparatura kontrolno-pomiarowa 
do analizy mas formierskich, itp. Zębiec jako 
jedyna � rma w Polsce posiada mini-odlewnię, 

by jeszcze dokładniej dopasować parametry 
produktów pod konkretne potrzeby Odbior-
ców. Każdy produkt Zębiec Minerals posiada 
Atesty Higieniczne PZH. Świadectwa Jakości 
dołączane są do każdej partii wysłanego ma-
teriału, co daje gwarancję najwyższej jakości. 

Zębiec Minerals stawia nie tylko na ja-
kość, ale także na rozwój. Rozwój na dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze, rozwój w za-
kresie prac nad wprowadzaniem do oferty 
nowych wyrobów. Po drugie, rozwój parku 
maszynowego, zaplecza badawczego, in-
westycje w nowe wyposażenie i przyrządy 
mające usprawnić pracę.

Obecnie prace badawczo-rozwojowe 
prowadzone przez zespół wykwalifiko-
wanych ekspertów z Działu Wdrożeń 
i Rozwoju Zębiec Minerals dotyczą ben-
tonitu dedykowanego dla wiertnictwa. 
Mowa tu o bentonicie HR do przewiertów 
poziomych i mikrotuneligu oraz bentonitu 
MS do ścian szczelinowych. Prace rozwojo-
we obejmują również bentonit budowlany, 
a także nowe produkty dedykowane dla 
rolnictwa i ogrodnictwa. Poza tym Dział 
Wdrożeń i Rozwoju zajmuje się pracami nad 

innowacyjnymi, ekologicznymi mieszanka-
mi bentonitowo-kormixowymi o niższym 
poziomie gazotwórczości, poszukiwaniem 
alternatywnych nośników węgla błyszczą-

Artykuł sponsorowany

– Zębiec Minerals. Działanie to podyktowane 
było strategiczną pozycją tego segmentu 
dla Zębca, ale i pozycją rynkową, bowiem 
branża przeróbcza ZGM “Zębiec” S.A. od lat 
jest liderem rynku w sprzedaży minerałów.

Zębiec Minerals zajmuje się produkcją 
i dystrybucją minerałów dedykowanych dla 
przemysłu odlewniczego, budowlanego, 
wiertniczego, itp. Nowa marka obejmuje 

cego, wdrożeniem produktów gotowych 
na bazie perlitu.

Innowacje w zakresie parku maszy-
nowego i zaplecza badawczego Zębiec 
Minerals dotyczą modernizacji aktualnych 
linii produkcyjnych, jak również inwestycji 
w rozbudowę istniejącego zakładu pro-
dukcyjnego. W planach jest wybudowanie 
trzeciej linii do ekspandowania perlitu i roz-
budowa linii produkcyjnej bentonitu. Celem 
działań jest także stworzenie mobilnego la-
boratorium terenowego. 

Rozwój to także ludzie, inwestycja 
w kadry, podnoszenie kwali� kacji, szkole-
nia i współpraca z najlepszymi ekspertami 
w kraju w zakresie produkowanych wyro-
bów. Istotnym celem Zębiec Minerals jest 
podejmowanie współpracy z Instytutami 
badawczymi, rozwojowymi, w tym również 
udział w programach unijnych.

Zębiec Minerals stawia sobie wiele wy-
zwań i celów, ale już teraz wszelkie działania 
podejmowane w tym zakresie pokazują, że 
strategia rozwoju marki idzie w dobrą stro-
nę. Zębiec Minerals ma kojarzyć się z nową, 
lepszą jakością, innowacyjnością i różno-
rodnością oferowanych produktów. Nowa 
marka jest więc nie tylko odświeżeniem 
wizerunku, ale przede wszystkim sygnałem 
dla Kontrahentów, że mimo wieloletniego 
doświadczenia i ugruntowanej pozycji na 
rynku Zębiec Minerals chce się dalej rozwijać 
i czynnie wpływać na rozwój poszczególnych 
branż przemysłu polskiego i zagranicznego. 

Zakłady Górniczo-Metalowe 
„ZĘBIEC” 

w Zębcu Spółka Akcyjna,
27-200 Starachowice
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zebiec@zebiec.pl


