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SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
Kompetencje spółki Schomburg zostały
kilkakrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Firma ma certyfikat
jakości ISO 9001:2008.
Działający na terenie całego kraju doradcy
techniczno-handlowi pomagają klientom
spółki w doborze skutecznych i sprawdzo-
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nych technologii, odpowiednich dla danego
rodzaju obiektu lub problemu. Popularyzując swoje doświadczenie firma prowadzi

niemieckiej

cjo-nawierzchnie stanowią powłoki na bazie

chemii budowlanej, technologii betonu, nor-

polimoczników GEPOTECH.

rzystania nowości produktowych ze swojej

Firma powstała w Kutnie, w grudniu 1992 r.,
firma-córka

ny konstrukcji betonowych w oparciu o izola-

wiedzy technicznej, dotyczącej stosowania
malizacji, badań oraz prawidłowego wyko-

O firmie
jako

Najnowszą technologią w dziedzinie ochro-

również szkolenia z zakresu podnoszenia

oferty.

Grupy

Drogi i torowiska
w aglomeracjach miejskich

Renowacja i izolacje budowli

MONOLITH wraz produktami INDUCRET

ki. Fabryki Grupy znajdują się w Niemczech,

W dziedzinie związanej z przywracaniem

wierzchni drogowych wraz z potencjalnym

Polsce, Szwajcarii, Indiach oraz Tunezji.

dawnej

torowiskiem tramwajowym w aglomeracjach

W tym roku Schomburg Polska Sp. z o.o.

wym, sakralnym spółka proponuje system

obchodzi swój jubileusz. Od 25 lat produku-

do wykonywania przepon poziomych prze-

je i sprzedaje nowoczesną chemię budow-

ciwko wodzie podciąganej kapilarnie meto-

laną na rynku polskim i europejskim. Jest to

dą iniekcji, stosując produkty AQUAFIN-F

również czas współpracy z biurami projek-

lub AQUAFIN i380, a także tynki renowa-

W tej grupie produktowej oferowane są kom-

towymi i firmami budowlanymi przy rozwią-

cyjne THERMOPAL, zaprawy mineralne

pleksowe rozwiązania w zakresie przygoto-

zywaniu trudnych problemów, dotyczących

ASOCRET, powłoki malarskie TAGOSIL

wania podłoży i klejenia ceramiki w obiektach

obiektów mieszkalnych, zabytkowych, bu-

lub TAGOCON oraz produkty towarzyszą-

prywatnych, użyteczności publicznej i prze-

downictwa przemysłowego i inżynieryjnego.

ce ESCO-FLUAT, RENOGAL. Integralnym

mysłowych w oparciu o produkty z gamy

Firma

produkty

elementem są izolacje budowli, gdzie pro-

ASO-UNIGRUND, SOLOCRET, SOLOPLAN,

poprzez dwie sieci. Schomburg prowa-

ponowane są produkty z grup AQUAFIN,

SOLOFLEX, MONOFLEX, UNIFIX, ASO-FLEX-

dzi sprzedaż chemii budowlanej z za-

COMBICDIC, COMBIFLEX oraz INDUCRET-

-FUGE, HF05 BRILANTFUGE i ASODUR EK.

kresu szeroko pojętej izolacji budowli

-GEL-INJECT. Uzupełnienie systemu stano-

oraz produktów związanych z klejeniem

wią produkty z grupy ASO-DICHTBAND.

Schomburg, działającej na rynkach Europy,
Azji, Ameryki Północnej i Środkowej oraz Afry-

oferuje

profesjonalne

świetności

obiektom

zabytko-

i spoinowaniem okładzin ceramicznych,

to systemy do budowy i renowacji na-

miejskich.

Produkty do ceramiki

Domieszki i dodatki do betonu

Wyroby oraz systemy do ochrony
i napraw konstrukcji betonowych

Sieć Rethmeier to specjalistyczny dział zajmu-

betowych, ochrony powierzchniowej kon-

Firma oferuje zaprawy do naprawy konstrukcji

broprasowanej. Jego bogata oferta zawiera

strukcji oraz infrastruktury drogowej z to-

i reprofilacji podłoży ASOCRET BIS oraz za-

produkty z grupy REMICRETE, PURCRETE,

rowiskami w aglomeracjach miejskich.

prawy do wykonywania podlewek ASOCRET

BETOCRETE, SAVEMIX i REMIPLAST. Kolej-

Natomiast sieć Rethmeier specjalizuje się

VK. Istotną rolę odgrywa też szeroka gama

na grupa to domieszki hydrofobizujące do

w domieszkach i dodatkach do betonu,

produktów do ochrony betonu. Począwszy

betonu REMIHOB i REMICRYL. Dla gotowych

zaprawach i jastrychach, środkach anty-

od preparatów do impregnacji SILEX, hydro-

wyrobów firma ma w swojej ofercie środki

adhezyjnych, środkach do czyszczenia

fobizacji ASOLIN poprzez powłoki mineralne

do impregnacji betonu: SILEX i REMISIL.

i pielęgnacji betonu, włóknach polipropyle-

INDUCRET KIS, AQUAFIN 2K do bardziej

Farby do betonu REMISTAR nie tylko chronią

nowych oraz ma bogatą gamę barwników

wymagających zabezpieczeń na bazie żywic

powierzchnie betonowe, ale również nadają

do betonu.

epoksydowych i poliuretanowych ASODUR.

ciekawą kolorystykę obiektom.

a także proponuje rozwiązania dla budownictwa inżynieryjnego w postaci technologii
do napraw konstrukcji betonowych i żel-

jący się wytwarzaniem wysokogatunkowych
mieszanek betonowych i produkcji kostki wi-
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