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O firmie
Spółka z o.o. „Noxen” jest właścicielem i deweloperem 
Anastasiejewskiego złoża czerwonego granitu. 
Marka Anastasia Red. Kod złoża – Cr112. Specjalne 
pozwolenie na wykorzystanie kopalin nr 3807 z dnia 
30 grudnia 2006 roku. 

Według wskaźników promieniowania granity 
Anastasijewskiego złoża należą do 1-ej klasy 
(mogą być wykorzystywane we wszystkich typach 
budownictwa bez ograniczeń). Według ekspertów 
wyroby ze wspomnianego wyżej granitu mogą 
być wykorzystywane do celów budowlanych przy 
dekoracyjnym wykończeniu jak wewnątrz tak i na 
zewnątrz budynków i budowli. 

Unikalność Anastasijewskiego złoża polega na dużej 
ilości naturalnych złóż czerwonego granitu, które 
są dość rzadkie i stanowią tylko 20% światowej 
produkcji granitu. 

Anastasijewskie złoże jest wydobywane od 2008 
roku, jest uważane za młode i obiecujące. Spółka 
„Noxen” wydobywa 5500 m3 w ciągu roku zgodnie 
z zapotrzebowaniem, ale przy wzroście popytu 
wydobycie może być zwiększone o 15-20%. Szacuje 
się, że zapasy granitu w wyżej wspomnianym złożu 
wystarczą na 107 lat.
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Położenie geograficzne
Unikalna lokalizacja kopalni w centrum Ukrainy pozwala szybko 

dostarczyć wyroby w każdy możliwy sposób logistyczny. Położenie blisko 
linii kolejowej, centralnego węzła komunikacyjnego i portów morskich 
pozwala szybko i bezpiecznie przewieźć produkty do Europy i Azji.
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O korzyściach granitu
Wytrzymałość granitu jest 2 razy większa w 
porównaniu z marmurem. Twardość jest osiągana 
dzięki zawartemu w granicie kwarcowi. Cięcia oraz 
szlifowania dokonuje się techniką diamentową.

W przeciwieństwie do marmuru, wyroby z granitu 
nie tracą swojej wydajności i wyglądu podczas 
wykorzystywania przy wahaniu temperatury 
powyżej 100 stopni.

Kamieniowi granitowemu nie straszne są ani 
mrozy ( -60 °C), ani upały (powyżej 50 °C), co 
jest bardzo ważne w warunkach niestałego 
klimatu kontynentalnego. Nawet w najbardziej 
ekstremalnych warunkach wyroby z granitu 
wyglądają doskonale i zachowują swoją wytrwałość. 
Ponadto, granit w mniejszym stopniu niż marmur 
poddaje się uszkodzeniom grzybiczym.

Kolejną zaletą kamienia jest jego bezpieczeństwo 
pożarowe – temperatura topnienia wynosi 700 
stopni.
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Główne właściwości kamienia
Anastasijewski granit jest gruboziarnisty, o strukturze krystalicznej, teksturze 
masywnej i o barwie czerwonobrązowej.
Wzór tekstury jest określany poprzez równomiernie rozmieszczone i ułożone 
kierunkowo wielkie objętościowo ziarna głównie czerwonego skalenia potasowego 
o rozmiarze 0,5-9 cm (zawartość do 30 - 80%) oraz białego plagioklazu 0,5-3 cm (do 
15-20%). Na teksturę wpływają także równomiernie rozmieszczone w przestrzeni 
międzykrystalicznej izomorficzne ziarna półprzezroczystego kwarcu o rozmiarze 
0,3-0,8 cm (do 35%) i ciemnoczerwonego granatu o wielkości 0,3-1,5 cm (do 10%).
W granicie są zawarte minerały o ciemnym zabarwieniu, w tym biotyt. Zauważalne 
jest krzyżowanie się ziaren plagioklazu, granitu, minerałów o ciemnym kolorze 
wśród skalenia potasowego.

Skład mineralny granitów:
Plagioklaz 12-38%
K-skalenia 18-83%
Kwarc 12-38%
Biotyt 0-6%
Granat 0-8%

Właściwości fizyczne i 
mechaniczne granitu:
- Gęstość 2,7 g/cm3

- Porowatość od 1,2%
- Absorpcja wody 0,23%
- Wytrzymałość na ściskanie (w 
stanie suchym) 1710 kg/cm2

- Współczynnik redukcji siły przy 
nasyceniu wodą 0,86
- Ścieralność 0,70 g/cm2

- Po 50 cyklach zamrażania 1401 kg/
cm3

- Masa objętościowa 2.670 kg/m3

Niezmienne porfirowe granity 
spełniają normy krajowe EN 1467:2007  
„Bloki z kamienia naturalnego dla produkcji 
wyrobów okładzinowych” i „Płyty i wyroby 
z kamienia naturalnego” – norma krajowa             
   EN 1341:2007,

EN 1342:2007,
EN 1343:2007,
EN 1468:2007,
EN 12057:2007,
EN 1469:2007
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Produkcja
Posiadamy własną bazę produkcyjną 

z najnowszymi urządzeniami. Stosujemy 
nowoczesne maszyny wiodących firm i stale 
poszerzamy swoją ofertę. 

Nasz sprzęt pozwala nam na wykonywanie 
skomplikowanych indywidualnych zamówień. 
Podczas pracy nasza firma uzyskała szereg 
stałych i rzetelnych klientów w takich krajach 
jak Rosja, Białoruś, Mołdawia, Uzbekistan, 
Azerbejdżan, Polska, Armenia oraz Austria. 

Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem 
naszych wyrobów na rynek europejski, 
ponieważ nasza produkcja odpowiada 
międzynarodowym standardom i jest unikalna 
pod względem składu mineralnego i barwy 
wydobywanego granitu.
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Wyroby z granitu
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Płyty polerowane

Płyty płomieniowane
(600) 300*300*30

(600) 300*300*40

(600) 300*300*50

(600) 300*300*60

600*300*20

600*400*20
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Kostka brukowa cięta płomieniowana
200*100*30

200*100*40

200*100*50

200*100*60

200*100*80

200*100*100

100*100*100
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Płyty budowlane polerowane

Krawężnik cięty
GP-1  (300*150*L)

GP-4  (200*100*L)

GP-5  (200*80*L)

L*B*20
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Bloki granitowe (ze złoża Anastasijewskiego)
I grupa:  od  5,01 m3  i wzwyż

II  grupa: od  3,51 m3 do  5,01 m3

III  grupa: od  2,00 m3   do  3,50 m3
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Informacje dodatkowe
Minimalny rozmiar płyt – 
100*100*t mm;

Maksymalny rozmiar płyt – 
2000*600*t mm (o 20% drożej 
od rozmiarów standardowych);

Krawężnik na miarę – o 25% 
drożej;

L (długość) od 2000...3100 mm;
B (szerokość) od 1500... 
2100 mm – grubość 



DANE KONTAKTOWE
Ukraina, Kirowohrad, 
ul. Malaniuka 2
Dział marketingu:
+38(067) 563 31 74; 
+38(0522) 274 193
aagusev@noxen.com.ua
Dział handlowy:
+38(0522) 356 018
noksen.ak@gmail.com

Skype:noksen.ak
www.noxen.com.ua

Schneider & Söhne
G. F. Sergej Schneider
Kamenzer Damm 39
12249 Berlin
UST Id. DE235135041
Tel: +49 30 983 391 45
Fax: +49 30 983 391 87
Marketing:
Herr Igor Mann
Mail : i.mann@noxen.com.ua
Mobil: +49 152 33 693 180
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