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SCHOMBURG: 
JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ, GWARANCJA , KOMPETENCJENiezawodne rozwiązania.

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych 

problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budowni-

ctwa mieszkaniowego. Dewizą firmy jest indywidualne i fachowe podejście do 

każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań 

stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora. SCHOMBURG 

Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty 

z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju Przedstawiciele 

Techniczno-Handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych 

i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub pro-

blemu. 

Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów 

i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach: 

l uszczelnień i renowacji budynków

l klejenia okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego/jastrychy

l rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego

l środków do produkcji i pielęgnacji betonu. 

W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa oddzielne kanały sprzedaży: 

SCHOMBURG − bezpośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii budow-

lanej dla obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynieryjnego 

i sprzedaż produktów chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów oraz 

RETHMEIER – domieszki i dodatki do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie sieci 

sprzedaży funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Spółki Schomburg 

Polska w Kutnie. Kompetencje firmy SCHOMBURG zostały kilkakrotnie wyróżnio-

ne prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Firma posiada certyfikat jakości ISO 

9001:2015.

USZCZELNIENIA BUDOWLANE

Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od 

rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania rys, jak też od warunków 

atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego 

obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna, 

ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występu-

jące w budowli detale. 
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SCHOMBURG:  
JAKOŚĆ, GWARANCJA , PROFESJONALIZM 

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat 
doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych 
problemów w zakresie technologii betonu, 

budowli inżynieryjnych i budownictwa mieszkanio-
wego. Dewizą firmy jest indywidualne i profesjonalne 
podejście do każdego problemu budowlanego, odpo-
wiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych 
zarówno przez prawo budowlane, jak i inwestora. 
SCHOMBURG Polska od 1992 roku zaopatruje polski 
rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu che-
mii budowlanej. Działający na terenie całego kraju 
Przedstawiciele Techniczno-Handlowi pomagają 
naszym klientom w doborze skutecznych i sprawdzo-
nych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju 
obiektu lub problemu.

W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa 
oddzielne kanały sprzedaży: SCHOMBURG − bez-
pośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii 
budowlanej dla obiektów budownictwa ogólnego, 
przemysłowego i inżynieryjnego i sprzedaż produktów 
chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów oraz 
RETHMEIER – domieszki i dodatki do betonu, barw-
niki, impregnaty. Te dwie sieci sprzedaży funkcjonują 

w ramach struktury organizacyjnej Spółki Schomburg 
Polska w Kutnie. Kompetencje firmy SCHOMBURG 
zostały wielokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagro-

dami i certyfikatami. SCHOMBURG Polska w 2020 
roku otrzymał nagrodę TopBuilder – jedną z najbar-
dziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowla-
nym, w kategorii: nowość i innowacja roku za produkt 
AQUAFIN®-RB400. Firma posiada certyfikat jakości 
ISO9001:2015.

„SCHOMBURG – gwarancja najwyższej jakości” 
to hasło wielokrotnie powtarzane przez wykonawców, 
którzy są świadomi problemów związanych z trwało-
ścią wykonywanych prac. Z pełną odpowiedzialnością 
produkty te można określać mianem sprawdzonych, 
a stwierdzenie „niezawodne rozwiązania” zapewnia, że 
rozwiązany problem już nie powróci, nawet w odległej 
przyszłości.

Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i pro-

wadzi sprzedaż produktów i systemów budowla-

nych w szeroko pojętych obszarach:

l uszczelnień i renowacji budynków,
l klejenia okładzin ceramicznych oraz kamienia natu-
ralnego/jastrychy,
l rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego,
l środków do produkcji i pielęgnacji betonu.

SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18 A, 99-300 Kutno

tel. 24 254 73 42, faks 24 253 64 27, www.schomburg.pl, e-mail: biuro@schomburg.pl


