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Stąd inicjatywa zainwestowania w budowę
własnej fabryki gipsu w Rybniku, która rozpoczęła produkcję w 2008 roku.

Marka SATYN
Wieloletnie

doświadczenie

produkcyjne

i marketingowe menedżerów grupy pozwoliło na ulokowanie na rynku zupełnie nowej,
stworzonej od podstaw marki. W ten sposób pod koniec 2010 roku powstała linia
produktów SATYN, która po krótkiej kampanii reklamowej bez trudu utorowała sobie
drogę w hurcie budowlanym, gdzie dostarczane są wyroby gipsowe. Wytwarzane są
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