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zaplanować docelowe rozwiązanie wodochronne. Każdy budynek jest stale narażony
na oddziaływanie zewnętrznych czynników
środowiskowych, dlatego rozwiązania w nim
użyte powinny być dostosowane do warunków otoczenia. Ponadto stosowane materiały uszczelniające i składniki systemu muszą
być kompatybilne i starannie dopasowane.

O firmie
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RETHMEIER.

Dewizą spółki jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu budowlanego,
odpowiednie dla danego obiektu i do wymagań stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora. Kompetencje firmy
Schomburg zostały kilkakrotnie wyróżnione
prestiżowymi nagrodami i certyfikatami.
Od roku 2001 firma ma Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008.
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