
MC-Bauchemie
Nowoczesna chemia budowlana



BE
SURE
Pewność. Spokój. Odpowiedzialność. 



BUILD
SURE

Niezawodne, bezpieczne i zaawansowane 
technologicznie rozwiązania dla budownictwa. 



Doskonale rozumiemy potrzeby naszych 
Klientów, dlatego nieustannie opraco-
wujemy nowe, innowacyjne produkty. Co 
ważne, stworzyliśmy do tego odpowied-
nie warunki. Badania laboratoryjne, tech-
nika zastosowań, produkcja – wszystko 
to odbywa się pod jednym dachem, w na-
szych własnych fabrykach, gdzie produk-
ty wytwarzamy z najlepszych dostępnych 
surowców. To daje nam pewność, że każ-
dy produkt jest perfekcyjnie dopracowa-
ny – przede wszystkim pod względem 
efektywności działania, ale także bezpie-
czeństwa stosowania.

Siedziba firmy w Bottrop



EUROPA Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, 
Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania AZJA Indie, Izrael, Malezja, Singapur, Tajwan, Wietnam, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie AUSTRALIA I OCEANIA Australia, Nowa Zelandia, AMERYKA PÓŁNOCNA Kanada AMERYKA POŁUDNIOWA Brazylia, Chile 
AFRYKA Etiopia, Ghana, Gwinea

Przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschod-
niej, a także zjednoczenie Niemiec w 1990 r. umożli-
wiły nam nie tylko rozbudowanie sieci dystrybucji na 
terenach wschodnich landów, ale także rozwinięcie 
sieci sprzedaży w krajach byłego bloku wschodniego 
i budowę zakładów produkcyjnych m.in. w Polsce. 
Oczywiście w tym samym czasie umacniliśmy naszą 
rynkową pozycję w Europie Zachodniej.

MC-Bauchemie na świecie
W latach osiemdziesiątych XX w. synowie założyciela firmy Heinricha W. Müllera, 
Claus-Michael i Bertram Rüdiger Müllerowie zapoczątkowali dynamiczną 
ekspansję firmy na rynki europejskie. 

Ekspansję rozpoczęło utworzenie w 1970 r. siostrzanej firmy 
we Francji, a później spółek-córek w całej Europie Zachodniej 
i poza nią. Jedna z nich została założona w 1985 r. w Nowym 
Bombaju w Indiach, co zapoczątkowało naszą obecność na 
rynkach azjatyckich.

Na przełomie tysiąclecia, wraz z powstaniem filii w Brazylii, 
stworzyliśmy własną bazę produkcyjną dla Ameryki Połud-
niowej. W tym samym czasie na Tajwanie powstała kolejna 
spółka, która uczestniczyła w realizacji największego projek-
tu infrastrukturalnego w tym kraju – budowie nowoczesnych 
linii kolei szybkobieżnych (High Speed Railway). W połowie 
2012 r. powołaliśmy do życia własną spółkę w Gwinei, aby 
wejść na rozwijające się rynki Afryki Zachodniej. Biuro w Brazylii



Nasza historia

1961
Heinrich W. Mül-
ler zakłada firmę 
w Essen.

Powstanie zakła-
du produkcyjne-
go dodatków do 
betonu i zapraw 
w Bottrop.

Utworzenie 
pierwszej spółki-
córki poza gra-
nicami Niemiec 
– we Francji. 

1963

1970
Rozwój działal-
ności firmy na 
terenie całych 
Niemiec. 

Dołączenie do 
firmy synów 
założyciela: 
Clausa-Michaela 
i Bertrama Rüdi-
gera Müllerów.

Powstanie 
sios trzanej firmy  
w Irlandii  
i innych spółek-
córek w całej 
Europie. 

Założenie
pierwszej spółki 
poza Europą –  
w No wym Bom-
baju w Indiach.

Lata 80-te

Lata 70-te

1985



WYDARZENIA W POLSCE

WYDARZENIA W GRUPIE

Rejestracja firmy MC- 
Bau chemie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu.

Przenosiny firmy  
i rozpoczęcie 
produkcji w Środzie 
Wielkopolskiej.
2 linie 
produkcyjne.

1993 1994/95

Początek produkcji 
płyty budowlanej dla 
całej grupy MC.

Silikony – przejęcie 
produkcji z Niemiec.

Produkcja 
płyt brodzikowych.

Nowe centrum 
logistyczno-ma-
gazynowe obsłu-
gujące markety 
niemieckie.

Pierwszy milion m² 
produkcji płyt
budowlanych.
14 linii 
produkcyjnych.

Budowa sieci 
dystrybucyjnej 
we wschodniej 
części Niemiec. 

Rozwój dystry-
bucji i produkcji 
w krajach byłego 
bloku wschod-
niego. 

Utworzenie filii 
firmy w Brazylii 
oraz własnej 
bazy produkcyj-
nej dla Ameryki 
Południowej.

Utworzenie 
kolejnej spółki-
córki – tym razem 
na Tajwanie.

Powołanie spółki 
w Gwinei 
i wejście na 
rynek Afryki 
Zachodniej.

Nicolaus Müller 
jako trzecie 
pokolenie 
przejmuje ster 
prowadzenia 
firmy MC.

2001

2015 2017 2018

1990 Lata 90-te

2000

2012 2017



Wszędzie tam, gdzie jesteśmy 
obecni kierujemy się zasadami 
odpowiedzialnego budowania.  
W ten sposób nieustannie pracu-
jemy nad zaufaniem do naszej 
marki, a także dbamy o dobre imię 
naszych partnerów biznesowych. 
Dajemy im pewność, że oferowane 
przez nas rozwiązania pozwolą 
zrealizować nawet najtrudniejsze 
inwestycje – perfekcyjne pod 
względem technicznym i w pełni 
bezpieczne dla użytkowników.

Bycie innowacyjnym oznacza dla 
nas tworzenie wartości dodanej dla 
klientów. Jako jedna z pierwszych 
firm wprowadziliśmy na rynek sku-
teczną i bezpieczną alternatywę do 
żywic epoksydowych, czyli zaprawy 
silikatowe CF 200 i SF 100.  
Wraz z produktami z rodziny Multi fa-
milie zaoferowaliśmy naszym klien-
tom również nową generację lekkich, 
wielofunkcyjnych zapraw klejowych 
do wielu obszarów zastosowań.



MC-Bauchemie w Polsce
Polski oddział MC-Bauchemie powstał ponad 25 lat temu w Środzie Wielkopolskiej.
Na powierzchni 5 hektarów znajduje się ok. 15 tys. m² strefy produkcyjno-magazynowej 
oraz 2 tys. m² powierzchni biurowo-administracyjnej. Dysponujemy również  
nowoczesnym centrum logistycznym.

To właśnie w fabryce w Środzie Wielkopolskiej produkujemy 
wysokiej jakości chemię budowlaną – na bazie autorskich re-
ceptur i z wykorzystaniem nowoczesnych oraz przyjaznych dla 
środowiska technologii. Możemy pochwalić się także jedną z 
najbardziej skomputeryzowanych i zautomatyzowanych linii 
do produkcji domieszek do betonu. 

Wytwarzamy tutaj wodoodporne płyty budowlane na bazie 
wzmocnionego XPS, masy uszczelniające z PU do szyb zespo-
lonych, środki do napraw, pielęgnacji i ochrony betonu, sys-
temy powłok posadzkowych, systemy do renowacji zabytków, 
produkty do iniekcji, wyroby przeznaczone do hydroizolacji 
obiektów budowlanych, kleje do montażu okładzin ceramicz-
nych, taśmy uszczelniające, silikony i wiele innych produktów 
stosowanych w nowoczesnym budownictwie. 

Nasze produkty są następnie dystrybuowane do spółek 
handlowych w całej Europie, a ich końcowymi odbiorcami są 
m.in: producenci betonu i elementów prefabrykowanych,  
a także wodociągi, oczyszczalnie ścieków, firmy zajmujące 
się budową i utrzymaniem mostów, tuneli, parkingów i lot-
nisk oraz wszelkich obiektów budownictwa naziemnego. 

MC-Bauchemie posiada 34 zakłady produkcyj-
ne na całym świecie. Fabryka w Środzie 
plasuje się na 4 miejscu (po Niemczech, Rosji 
i Brazylii) pod względem ilości i rodzajów 
wytwarzanych produktów (ok. 25 milionów 
ton produktów rocznie). Ich najwyższą jakość 
gwarantuje niezwykle rygorystyczny system 
kontroli – od etapu przyjęcia surowca, przez 
proces produkcyjny, aż po specjalistyczne 
badania gotowego wyrobu w naszych labora-
toriach. 

Nasze plany na przyszłość zakładają pełną au-
tomatyzację magazynu, robotyzację procesów 
produkcji, rozbudowanie systemów wizyjnych 
kontrolujących jakość produktów oraz zwięk-
szenie liczby pracowników.





Struktura firmy MC FOR 
CONCRETE INDUSTRY

· Wyroby betonowe
· Prefabrykacja
· Beton towarowy

MC FOR 
BUILDINGS

· Zabytki
· Obiekty budowlane 

BOTAMENT

ULTRAMENT

· Mosty
· Tunele
· Parkingi wielopoziomowe
· Infrastruktura wody pitnej
· Kanalizacja podziemna
· Elektrownie, kominy
· Przemysł chemiczny, spożywczy,  
 farmaceutyczny
· Lotniska

MC FOR 
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY

Naszym klientom oferujemy specjalistyczne sys-
temy produktów stosowanych w nowoczes nym 
budownictwie i naprawie konstrukcji budowla-
nych. Mamy rozwiązania dla przemysłu betono-
wego, budownictwa, infrastruktury i przemysłu 
oferowane pod marką MC, a także dwie marki 
handlowe: Botament (dla wykonawców) oraz 
Ultrament (dla klientów indywidualnych).

Naszymi partnerami są architekci, inwestorzy budowlani, firmy 
wykonawcze, projektanci, producenci betonu towarowego i beto-
nowych elementów prefabrykowanych. Korzystają oni z naszych 
wysokiej jakości domieszek i dodatków do betonu, środków an-
tyadhezyjnych, produktów do ochrony i pielęgnacji oraz kosmety-
ków do betonu. Tym obszarem zajmuje się nasz dział MC dla prze-
mysłu betonowego. 

Pracujemy również dla firm zajmujących się zachowaniem 
w dobrej kondycji infrastruktury budowlanej i obiektów przemysło-
wych. To dla nich opracowujemy rozwiązania chroniące konstruk-
cje i ich powierzchnie oraz systemy napraw. To zadania działu MC 
dla infrastruktury i przemysłu.

Jesteśmy obecni także na placach budów, tam, gdzie nasi dorad-
cy wspierają inwestorów, projektantów i wykonawców już na eta-
pie projektowania i przetargu, pomagając m.in. znaleźć najlepsze 
rozwiązania dla realizacji ich przedsięwzięcia. Nasz dział MC dla bu-
downictwa oferuje im zaawansowane technologicznie systemy pro-
duktów do izolacji, napraw oraz renowacji budowli zabytkowych.

W portfolio posiadamy także produkty przeznaczone dla wykonaw-
ców oraz klientów indywidualnych. Pierwsze z nich – oferowane 
m.in. w hurtowniach, sklepach specjalistycznych lub salonach pły-
tek ceramicznych, są sprzedawane na rynku tradycyjnym pod mar-
ką Botament. Natomiast pod marką Ultrament kryją się produkty 
dla klientów indywidualnych, dostępne w niemal wszystkich mar-
ketach budowlanych w Polsce.

Dzięki regionalnym strukturom sprzedaży nasi doradcy techniczno-
-handlowi są w stanie zagwarantować Klientom szybką, komplek-
sową i elastyczną obsługę, dostosowując rozwiązania do zindywi-
dualizowanych potrzeb.

Oferujemy:
· receptury zgodne indywidualnymi wymaganiami Klientów 
 (parametry, wydajność itp., wewnętrzne laboratorium betonu),
· doradztwo techniczne i opiekę technika na placu budowy 
 (poprawne i bezpieczne zastosowanie naszych systemów  
 produktów),
· szkolenia dla wykonawców i pokazy aplikacji naszych produktów.



MC for
CONCRETE
INDUSTRY

· Wyroby betonowe
· Prefabrykacja
· Beton towarowy

Pomagamy ulepszyć beton pod każdym wzglę-
dem. Dzięki naszym nowoczesnym systemom 
produktów dostosowanym do konkretnych pot-
rzeb, zapewniamy poprawę jakości wyrobów 
betonowych oraz uproszczenie ich przetwarza-
nia i obróbki końcowej. Tym samym dajemy na-
szym Klientom zupełnie nowe możliwości tech-
nologiczne w zakresie produkcji betonu, a także 
projektowania obiektów i ich budowania.

Kompleksowa gama produktów  
do wytwarzania betonu
Wczesna i końcowa wytrzymałość, nieprze-
puszczalność, optymalne wykończenie po-
wierzchni lub jej ułatwiona obróbka – dzięki 
naszym dodatkom, wszystkie rodzaje betonu 
towarowego mogą osiągnąć najlepsze możli-
we parametry. Nasze środki zabezpieczające 
niezwykle skutecznie chronią świeży beton 
przed odwodnieniem, a preparaty antyadhezyj-
ne sprawiają, że beton jest nie tylko najwyż-
szej jakości, ale też można go optymalnie 
uwolnić z szalunku. W przypadku uszkodzenia 
betonowych elementów podczas transportu 
lub na placu budowy możemy naszym Klientom 
zaproponować kompleksową gamę kosmety-
ków do betonu, które pozwalają szybko  
i sprawnie usunąć powstałe uszkodzenia,  
w konsekwencji przywrócić mu nieskazitelny 
wygląd oraz pełną wartość użytkową.



PRODUKTY

Domieszki i dodatki do betonu 
Gama produktów dla betonu towarowego i prefabrykatów 
poprawiających parametry świeżej mieszanki betonowej i 
betonu stwardniałego. 

Kosmetyka betonu 
Ubytki, rysy, pustki lub różnice kolorów można łatwo, szyb-
ko i dokładnie naprawić dzięki kosmetykom, które zmienią 
wadliwą powierzchnię betonu w produkt najwyższej klasy.

Środki antyadhezyjne 
Optymalne uwalnianie betonu z szalunku w połączeniu z 
nieskazitelną powierzchnią to efekt, który można osiągnąć 
dzięki naszym środkom antyadhezyjnym.

Środki hydrofobowe 
Impregnaty hydrofobowe chroniące powierzchnię betonu 
przed zanieczyszczeniami i absorbcją wody, zmniejszające 
ryzyko uszkodzeń w wyniku zamarzania.



· Mosty
· Tunele
· Parkingi wielopoziomowe
· Infrastruktura wody pitnej
· Kanalizacja podziemna
· Elektrownie, kominy
· Przemysł chemiczny, spożywczy,  
 farmaceutyczny
· Lotniska

MC for
INFRASTRUCTURE &
INDUSTRY

Budowa i naprawa mostów, tuneli, parkingów 
podziemnych lub wielopoziomowych, lotnisk, 
obiektów przemysłowych oraz oczyszczalni  
i infrastruktury kanalizacyjnej to najczęściej 
bardzo złożone inwestycje. Są na tyle specy-
ficzne, że nawet drobne błędy wykonawcze 
mogą prowadzić do bardzo kosztownych 
konsekwencji (także w wymiarze społecznym), 
utratę reputacji wykonawcy, a w skrajnych 
przypadkach nawet zagrażać ludzkiemu życiu. 
Dlatego tak ważne jest zapewnienie stabilno-
ści i trwałości budowanych konstrukcji.

Naszym Klientom oferujemy specjalistyczne 
produkty spełniające wiele różnych, niekiedy 
bardzo indywidualnych wymagań – od wysoce 
odpornych podłóg przemysłowych, poprzez 
przewodzące systemy podłogowe dla przemy-
słu elektronicznego i powłoki o dużej gęstości 
powierzchni, aż do systemów zabezpieczają-
cych i naprawczych separatorów.

Prowadzimy również regularne szkolenia wy-
konawców pod kątem prawidłowego korzysta-
nia z naszych systemów produktowych. Nasi 
doświadczeni pracownicy wspierają architek-
tów i budowniczych już w fazie planowania. 
Gotowi są także pomóc w realizacji nawet 
najbardziej wymagających projektów budowla-
nych i naprawczych.

Produkty

Naprawa betonu 
Mieszanki polimerowo-cementowe, środki do pielęgna-
cji i ochrony betonu, systemy anty-grafitti i wiele innych 
rozwiązań pozwalających utrzymać elementy betonowe w 
doskonałym stanie.

Systemy powłok posadzkowych 
Bogata oferta produktów do wykonania posadzek o 
różnych parametrach – chemoodporne, termoodporne, 
antystatyczne, szybkosprawne dla przemysłu ciężkiego, 
lekkiego, obiektów komercyjnych i budownictwa indywidu-
alnego. 

Systemy iniekcyjne 
Żywice iniekcyjne, do klejenia podsypki i stabilizacji podło-
ża, do scalania betonu i stali oraz produkty do wypełniania 
rys, pustek w betonie, murze i wiele innych.

Zabezpieczenie przed wilgocią  
Od klasycznych, grubych powłok bitumicznych do szyb-
kosprawnych hydroizolacji polimerowych oraz zapraw 
uszczelniających gwarantujących skuteczną ochronę 
budowli przed wilgocią oraz wodami gruntowymi.

Infrastruktura podziemna 
Systemy do rekultywacji studzienek kanalizacyjnych i 
kanałów ściekowych, a także działających struktur kanali-
zacyjnych.

Systemy tunelowe 
Specjalne rozwiązania systemowe opracowane dla tunelo-
wania - od kondycjonowania gleby przez zaprawę pierście-
niową do systemów natryskowych i wtryskowych.





Nasi konsultanci wspierają budowniczych, 
architektów i planistów już w fazie planowania 
oraz przetargu i pomagają im znaleźć najlepsze 
rozwiązanie dla ich projektów. Są także obecni 
na placu budowy, aby móc elastycznie reago-
wać na dynamicznie zmieniające się okoliczno-
ści. W razie potrzeby towarzyszą oni również 
procesowi wdrażania danej technologii na 
miejscu budowy.

Oferujemy specjalistyczne systemy produktów 
do uszczelniania, ochrony i naprawy budynków 
komercyjnych i mieszkalnych. Obejmują one 
skuteczne systemy hydroizolacji bitumicznej 
oraz wysokowytrzymałe powłoki do podłóg, 
ścian i sufitów, a także systemy jastrychów, 
tynków i zapraw. 

Mamy w swoim portfolio również całą gamę 
specjalnych produktów do konserwacji obiek-
tów zabytkowych, które skutecznie chronią 
cenne budynki przed szkodliwym działaniem 
wody, a tym samym zabezpieczają ich wartość 
na kolejne dziesiątki lat. Są to materiały do 
izolacji poziomej i wzmacniania murów, a także 
tynki renowacyjne i regulujące poziom zawilgo-
cenia ścian lub murów oraz szlamy uszczelnia-
jące. Dysponujemy również specjalistycznymi 
zaprawami natryskowymi do budowy i renowa-
cji sztucznych skał i rzeźb.

· Zabytki
· Obiekty budowlane 

MC for
BUILDINGS



Produkty

Oxal 
System renowacji zabytków: rozwiązania inie-
kcyjne, tynki regulujące wilgotność, hydroizo-
lacje, materiały do murów kamiennych i cegla-
nych, zaprawy do modelowania.

Iniekcja ciśnieniowa 
Produkty przeznaczone od odtworzenia izo-
lacji poziomej w zawilgoconych murach i na-
praw pęknięć (ściany, sufity, mury).

Środki ochrony powierzchni 
Produkty zabezpieczające konstrukcje beto-
nowe przed agresywnym działaniem czynni-
ków atmosferycznych oraz wszelkimi zabru-
dzeniami.



Botament to przede wszystkim produkty 
chemii budowlanej przeznaczone do wykorzy-
stania przez profesjonalistów – wykonawców 
robót wykończeniowych i renowacyjnych.
Botament to również nazwa firmy, która w 
1993 r. rozpoczęła działalność w Niemczech 
jako marka handlowa.

Marka specjalizuje się w wysokiej jakości 
hydroizolacjach, zaprawach klejowych, płytach 
budowlanych oraz brodzikach posadzkowych 
z powodzeniem stosowanych w hotelach, 
ośrodkach Wellness & Spa i budynkach 
komercyjnych.  

BOTAMENT

Produkty

Hydroizolacje  
Profesjonalne systemy z zakresu hydroizolacji 
fundamentów i części podziemnych budyn-
ków, tarasów, balkonów, łazienek, basenów 
oraz innych powierzchni narażonych na silne 
obciążenia wodą. 

Zaprawy klejowe oraz fugi  
Szeroka oferta obejmująca produkty do 
przygotowania podłoża, klejenia i spoinowa-
nia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych 
oraz kamienia naturalnego. Do stosowania w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności 
publicznej oraz przemyśle. 

Płyty brodzikowe  
Płyty brodzikowe z fabrycznie wyprofilowa-
nym spadkiem umożliwiają zlicowaną 
z podłogą zabudowę brodzika. Stanowią 
gotowe podłoże o 100% wodoszczelności pod 
okładziny ceramiczne oraz kamień naturalny. 
Elementem systemu są płyty budowlane do 
zabudowy wilgotnych pomieszczeń: łazienek, 
wellness itp.



Nasza marka Ultrament jest obecna w Polsce 
od ponad 25 lat. Produkty dystrybuowane są 
w większości obecnych na rynku sieci DIY. 
Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz pracom 
badawczo-rozwojowym, możemy zaoferować 
naszym klientom najwyższej jakości produkty 
tworzące unikatowe i kompleksowe rozwiąza-
nia w zakresie hydroizolacji, osuszania murów 
i ścian, napraw i renowacji dachów, a także 
klejenia, czyszczenia i impregnacji okładzin 
z gresu, klinkieru, kamienia.

ULTRAMENT

Produkty

Sucha zabudowa 
Lekkie, wodoodporne, gotowe do bezpośredniego klejenia 
ceramiki płyty budowlane, stosowane w pomieszczeniach 
mokrych (łazienki, SPA) do wy równania ścian, podłóg, bu-
dowy mebli łazienkowych oraz szybkiej zabudowy wanien 
i stelaży WC. 

Naprawa i renowacja dachów 
Produkty przeznaczone do klejenia i napraw pokryć 
dachowych z papy oraz jej renowacji.

Zabezpieczanie przed wodą i wilgocią 
Produkty chroniące zewnętrzne części budowli oraz 
pomieszczenia od wewnątrz przed negatywnym działaniem 
wody i wilgoci.



Przez prawie 25 lat naszej obecności na polskim rynku, konsekwentnie 
pracowaliśmy na opinię eksperta w dziedzinie specjalistycznej chemii 
budowalnej. 

Wiemy doskonale, że nasi Klienci doceniają nie tylko najwyższą jakość 
produktów, ale przede wszystkim fachową wiedzę i wysoki poziom 
obsługi. Dlatego naszym priorytetem jest indywidulane podejście do 
wszystkich Klientów oraz profesjonalne doradztwo – na etapie projek-
towym, poszukiwania odpowiednich rozwiązań oraz wsparcie przy jego 
realizacji inwestycji. 

Z naszymi Klientami prowadzimy nieustanny dialog, aby precyzyjniej 
dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb. Zapraszamy ich 
także na szkolenia produktowe i seminaria, które zwykle odbywają się 
w naszym firmowym centrum kompetencji.

Ekspercka obsługa



Dział R&D to oczko w głowie naszej firmy i kierunek 
myślenia o przyszłości. Efekt? Ponad 10% wszystkich 
pracowników grupy MC-Bauchemie odpowiada za prace 
badawczo-rozwojowe. Dlatego w naszych laboratoriach 
(m.in. Badań i Rozwoju, PCE, Betonu i Analizy Chemicznej) 
tworzymy innowacyjne rozwiązania znacznie wykraczające 
poza obowiązujące normy. Inwestujemy także  
w modernizację naszych zakładów produkcyjnych 
i w nowe technologie, dbając jednocześnie o rozwój 
pracowników. 

Wszystko to sprawia, że wiele naszych produktów jest 
absolutnie bezkonkurencyjnych na wymagającym rynku 
specjalistycznej chemii budowlanej. Co ważne, nasze pro-
dukty są regularnie badane w niezależnych, zewnętrznych 
laboratoriach.

Doskonalenie produktów



Wszystkie nasze produkty spełniają obecnie 
wymagania europejskiego rozporządzenia od-
nośnie chemikaliów REACH, a wiele spośród 
nich pozytywnie przeszło badania uzyskując 
certyfikację EC1. 
Myśląc poważnie o ekologii, cały czas 
opracowujemy receptury nowych produktów 
przyjaznych środowisku. Przy ich produkcji 
korzystamy z surowców wyróżniających się 
niską emisją szkodliwych substancji. 
Dodatkowo znaczną część produktów przezna-
czonych do renowacji produkujemy według 
receptur o zredukowanym pyleniu.

Inwestujemy, aby cały czas się rozwijać.  
To ważne nie tylko dla nas, ale także naszych 
Klientów. Dlatego w ciągu kilku lat nasze 
moce produkcyjne zostaną wzmocnione 
przez nowoczesne roboty przemysłowe 
przeznaczone do produkcji proszkowej, 
płynnej oraz silikonów. 

Planujemy dalsze inwestycje: kolejne maszyny CNC do 
frezowania i cięcia płyt brodzikowych, a także wprowadzimy 
dodatkowy monitoring wizyjny (czuwający m.in. nad jakością 
naszych produktów). 
Projektujemy również nowe centrum logistyczno-
magazynowe, aby jeszcze elastyczniej reagować na potrzeby 
naszych Klientów.

Dbałość o środowisko

Przyszłość
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