
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze kruszywa stosowane są: 

o W DROGOWNICTWIE 

• nasypy 

• podbudowy 

o W HYDROTECHNICE 

• umacnianie koryt rzek i potoków 

• umacnianie skarp 

• wypełnianie gabionów 

o W BUDOWNICTWIE 

• podbudowa pod kostkę 

• materiał do ław fundamentowych 

o JAKO KAMIEŃ OZDOBNY 

• elewacje 

• ogrody 

• chodniki 

• stożki 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kruszywa naturalne  

z Piaskowca Krośnieńskiego, 

oferowane przez Firmę 

Usługową CATKOP, 

produkowane są w Zakładzie 

Górniczym „ŁODYGOWICE”  

w miejscowości Łodygowice, 

gmina Łodygowice,  

powiat żywiecki,  

województwo śląskie. 

 

Jest to nowoczesna kopalnia 

odkrywkowa wyposażona  

w nowoczesny sprzęt:  

kruszarka szczękowa, 

przesiewacz 4-pokładowy, 

koparki, ładowarka z wagą,  

młoty hydrauliczne,  

zrywaki hydrauliczne, 

samochody ciężarowe. 

 

Nasza kopalnia pozostaje pod 

stałą kontrolą Okręgowego 

Urzędu Górniczego w Krakowie. 

Posiadamy wdrożony system 

Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Oferowane przez CATKOP 

kruszywa naturalne spełniają 

normy określone  

w Deklaracjach Właściwości 

Użytkowych oraz oczekiwania 

naszych partnerów i klientów. 

 

Oferujemy: 

- szeroką paletę kruszyw, 

- ważenie legalizowaną wagą, 

- własny transport (15 t), 

- konkurencyjne ceny. 

Naszym celem jest 

dostosowanie oferowanych 

produktów do wymagań rynku. 



 

 

 

Materiał Frakcja j.m. Cena netto Stawka VAT Cena brutto 

Mieszanka (0-31) 0-31 tona 38,00 zł 23% 46,74 zł 

Mieszanka (0-63) 0-63 tona 38,00 zł 23% 46,74 zł 

Tłuczeń (31-63) 31-63 tona 45,00 zł 23% 55,35 zł 

Tłuczeń (63-125)  63-125 tona 45,00 zł 23% 55,35 zł 

Mieszanka (0-10) - tona 14,00 zł 23% 17,22 zł 

Masa ziemno - skalna - tona 4,00 zł 23% 4,92 zł 

Kamień sortowany 130-300 130-300 tona 60,00 zł 23% 73,80 zł 

Kamień narzutowy - tona 45,00 zł 23% 55,35 zł 

Kamień ogrodowy - tona 80,00 zł 23% 98,40 zł 

 
Podane ceny są cenami netto za tonę materiału loco kamieniołom. Firma Usługowa CATKOP 
zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w niniejszej ofercie oraz do limitowania 
wielkości sprzedaży poszczególnych kruszyw. W przypadku zamawiania większych ilości 
istnieje możliwość negocjowania cen. 
  
ZAPEWNIAMY WŁASNY TRANSPORT (15 ton) 
- do 5 kilometrów – 145 zł netto 
- powyżej 5 kilometrów – 6,50 zł netto/km 

 

Zakład Górniczy ŁODYGOWICE 

34-325 Łodygowice, ul. Kamienna 2, powiat żywiecki 
tel. (+48) 508 170 510, 798 637 627, e-mail: lodygowice@catkop.pl 

facebook.com/ZG.Lodygowice, GPS 49°74'44"N 19°15'36”E 

Zakład Górniczy ŁODYGOWICE 

OFERTA CENOWA KRUSZYW 
Cennik obowiązuje od 1 maja 2023 roku 

 

mailto:kruszywa@catkop.pl
https://www.facebook.com/Skrzydlna


 

 
 
 
 
Firma Usługowa CATKOP 
Sławomir Pasionek 
32-410 Dobczyce 
Piastowska 17 
woj. małopolskie 
NIP 737-107-36-17 
REGON 351248509 
 
 
 
BIURO w Dobczycach 
32-410 Dobczyce 
ul. Piastowska 17 
tel. (+48) 12 262 88 18 
tel. (+48) 512 595 383 
e-mail: biuro@catkop.pl 
 
 
 
Zakład Górniczy ŁODYGOWICE 
34-325 Łodygowice 
ul. Kamienna 
tel. (+48) 508 170 510 
tel. (+48) 798 637 627 
e-mail: lodygowice@catkop.pl 
GPS 49°74'44"N 19°15'36”E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.catkop.pl 

mailto:biuro@catkop.pl
mailto:lodygowice@catkop.pl
http://www.catkop.pl/

