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Początek miał miejsce w 1937 roku, kiedy to Al-
bert Fritz Schomburg założył w Niemczech firmę 
handlującą chemicznymi środkami ochronnymi 
do stosowania w budownictwie. Krótko potem po-
wstał zakład produkcyjny w Detmold. Było to 80 
lat temu. Obecnie produkty firmy można spotkać 
na całym świecie, a jej celem jest nieustanne opra-
cowywanie i rozwijanie technologii zintegrowanych 
systemów budowlanych, które znajdują swoje za-
stosowanie na każdej, nawet bardzo wymagającej 
i skomplikowanej budowie.

Produkcja i dystrybucja w sercu Polski
Na początku lat 90-tych firma SCHOMBURG po-
stawiła rozwijać swoją obecność na rynkach Eu-
ropy wschodniej. Zapadła decyzja o utworzeniu 
centrum dystrybucji i produkcji w Polsce. W 1992 
roku została założona Spółka SCHOMBURG Polska 
z centralą w Kutnie. Tu w sercu Polski, gdzie krzy-
żują się autostrady biegnące z północy na południe 
i zachodu na wschód, powstały pierwsze budynki 
i została uruchomiona produkcja.
Ale firmę tworzą nie tylko budynki. SCHOMBURG 
to przede wszystkim zespół specjalistów, którzy 
swoją wiedzą, doświadczeniem i rzetelną pracą 
spowodowali, iż technologie i materiały z Detmold 
znalazły odbiorców w Polsce. Zaplecze techniczne 
firmy, laboratorium badawczo-rozwojowe, kontro-
la jakości, produkcja, magazyn, logistyka, obsłu-
ga klientów – te wszystkie działy razem i każdy 
z osobna ma swoje cele do zrealizowania, które to 
kreują wizerunek całej Spółki. 
Profesjonalne doradztwo techniczne oraz fachowe 
wsparcie inżynierów na budowach spowodowały, 
iż w Polsce popularne stały się systemy materiałów 

budowlanych marki SCHOMBURG. W dalszym 
ciągu rozpoznawalne są:
– uszczelnienia, hydroizolacje, renowacja – pro-

dukty z grup AQUAFIN®, COMBIDIC®, COMBI-
FLEX® i THERMOPAL®

– naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 
– system INDUCRET®

– powierzchniowa ochrona konstrukcji i elemen-
tów budowli - powłoki na bazie polimoczników 
GEPOTECH®, posadzki przemysłowe i dekora-
cyjne INDUFLOOR®

– klejenie okładzin ceramicznych i kamiennych 
(baseny, sauny, łazienki, kuchnie, laboratoria, 
balkony, tarasy) – produkty z grup AQUAFIN® 
oraz UNIFIX®

– budownictwo inżynieryjne – system MONO-
LITH®

a także:
– domieszki i dodatki do betonu - Purcrete, Remi-

crete, Betocrete, Savemix, Betomix, Remi-Frost, 
Purcolor, Remiplast

– barwniki do betonu – Remicolor, Remiferox
– impregnaty do betonu – Remiphob, Remisil, Re-

micryl, Silex
– środki antyadhezyjne – produkty z grupy Blankol.

Kreator budownictwa
Wartym podkreślenia jest wzmożona aktywność Spół-
ki SCHOMBURG Polska, czego przykładem może być 
partnerstwo Konferencji DNI BETONU 2016, a także 
czynny udział w innych wydarzeniach branżowych ta-
kich jak Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej 
EKIR czy też publikacje w czasopismach technicznych.
Dotychczasowe dokonania zostały docenione wy-
różnieniem, jakie otrzymała firma SCHOMBURG 
Polska, otrzymując tytuł Kreatora Budownictwa 
2016, przyznawany przez Wydawnictwo Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.
Jubileusz Spółki Schomburg Polska jest dobrą oka-
zją nie tylko do podsumowań, ale i do planowania 
dalszych działań, wraz z niezbędnymi twórczymi 
zmianami wewnątrz organizacji jak i podejścia do 
zmieniającego się rynku, wymagań klientów, po-
czynań konkurencji, co daje pole do popisu kre-
atorom. Z takim zadaniem nowy zarząd przyszedł 
w minionym roku do firmy Schomburg Polska, to 
jest wykreowaniem nowego wizerunku, zainspiro-
waniem wszystkich Pracowników, zarówno tych 
z długim stażem jak i nowych.
Razem czynimy Spółkę Schomburg Polska znowu 
wielką!

Emilia Dymna
SCHOMBURG Polska Sp. z o. o.

SCHOMBURG od 25 lat w Polsce
Zaplecze techniczne firmy, laboratorium badawczo-rozwojowe, kontrola 
jakości, produkcja, magazyn, logistyka, obsługa klientów – te wszystkie 
działy razem i każdy z osobna ma swoje cele do zrealizowania, 
które kreują wizerunek całej Spółki. W 2017 roku producent m.in. 
domieszek i dodatków do betonu, barwników oraz impregnatów – 
firma SCHOMBURG – obchodzi 25-lecie obecności w Polsce, a także 
80-lecie istnienia.

Albert Fritz Schomburg – 
założyciel firmy Schomburg
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Spółka SCHOMBURG 
Polska była partnerem 
konferencji Dni Betonu 
2016. Podczas pokazów 
technologicznych przybliża-
ła uczestnikom konferencji 
zastosowanie swoich 
produktów

Centrum produkcyjne i dystrybucyjne 
firmy SCHOMBURG Polska w Kutnie
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