Historie AGROB BUCHTAL s významnými mezníky
1755

založení malé výrobny keramiky fajáns v Bonnu a tím položení základního kamene
pozdější akciové společnosti Wessel

1979

AGROB a.s. přebírá většinu z Wessel s.r.o. a také Servais a.s.
(AGROB WESSEL SERVAIS AG)

1870

založení závodu v Sinzigu

1982

Buchtal – zavedení série Chroma

1878

výroba obkladů (Wessel)

1992

fúze firmy Deutsche Steinzeug s AGROB Wessel Servais

1889

založení závodu Ostara v Meerbuschi. Mimo jiné výroba kameninových desek

1995

zavedení výroby keramického sprchového programu

1894

výroba obkladů a dlažeb v Meeerbuschi

1995/1996

1910

fúze závodu Sinzig s akciovou společností Friedland. Mimo jiné i výroba dlažeb
a mozaiky

1998

zavedení série Plural, Ostara se stává částí Deutsche Steinzeug

1999

Sinzig - uvedení do provozu první tuzemské výrobní linky na vysoce slinutou
kameninu
ocenění iF pro sérii edition plural linea

zavedení úpravy Protecta a výroby systému keramických dlaždic pro slepce

1911

začátek exportu ze Sinzigu

1937

založení závodu Buchtal

2000

1938

uvedení první dlaždice odolné proti uklouznutí z Ostary/Meerbusch

2000/2001

1943

spojení akciové společnosti Friedland (Sinzig) a cihelny Actien a.s. vede k pozdější
AGROB a.s.

2004

uvedení na trh barevné škály série Chroma

2007

obnovení série Plural 1, 2 a 3

1948

Buchtal - začátek výroby neglazované kabřincové dlaždice pro dlažbu

2008

získání ceny Red Dot pro sérii Bosco

2009

cena Red Dot pro sérii Reflex a Vision.
cena Design Plus pro sérii Reflex
uvedení „klínové“ tvarovky pro přelivnou hranu bazénu pro inovaci a
zjednodušení pokládky

2010

ocenění iF pro sérii Connect, Magma, Rovere a Walk.
cena Red Dot pro sérii Connect
nominace na cenu Designu Spolkové republiky Německo pro série Reflex a Vision

2011

nominace na cenu Designu Spolkové republiky Německo pro série Connect,
Magma,Rovere, Reflex a Walk

od 1948

Buchtal - vybudování vývozu

1950

Buchtalu - začátek výroby glazované kabřincové dlaždice

1952

zřízení dnešního architektonického servisu v Buchtalu

1969

uvedení „buchtalské“ kristalové glazury pro obklady 60x60

1970

Buchtal - uvedení velkoformátové desky KerAion

1972

Buchtal – zavedení finského žlábku

1978

Ostara Meerbusch – první dlaždice s prostiskluznou glazurou

uvedení inovace ve výrobě keramiky – úprava Hydrotect

