


Firma SCHOMBURG Polska powstała 
w Kutnie, w grudniu 1992 roku, jako fir-
ma-córka niemieckiej GRUPY SCHOM-
BURG, działającej na rynkach Europy, 
Azji, Ameryki Północnej i Środkowej 
oraz  Afryki. Grupa dysponuje fabrykami 
w Niemczech, w Polsce, w Szwajcarii, In-
diach i w Tunezji. 

GRUPA SCHOMBURG to prawie 80 lat 
doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych 
problemów w zakresie technologii mate-
riałów budowlanych, budowli przemysło-
wych i inżynieryjnych.

Działający na terenie całego kraju Do-
radcy Techniczno-Handlowi pomagają 
naszym klientom w doborze skutecznych 
i sprawdzonych technologii, odpowiednich 
dla danego rodzaju obiektu lub problemu.

Firma oferuje profesjonalną chemię bu-
dowlaną poprzez dwie sieci sprzedaży:
– SCHOMBURG – sprzedaż przez dys-

trybucję, rozwiązania dla budownictwa 
przemysłowego i inżynieryjnego,

– RETHMEIER – domieszki i dodatki do 
betonu.

Pracujemy w systemie indywidualnej obsłu-
gi Klienta, w oparciu o rzetelność, wiedzę 
i duże doświadczenie. Dzięki kompetent-
nemu zespołowi sprzedaży, ofercie za-
awansowanych szkoleń oraz profesjonal-
nej pomocy technicznej jesteśmy stale do 
dyspozycji naszych Klientów, zarówno na 
miejscu budowy jak i poza nim. Gwaran-
tujemy jakość SCHOMBURG wszędzie 
tam, gdzie widoczny jest symbol naszej 
wieży.

Kompetencje firmy SCHOMBURG zo-
stały kilkakrotnie wyróżnione prestiżo-
wymi nagrodami i certyfikatami. Od roku 
2001 firma posiada certyfikat jakości 
ISO 9001:2000.

SC
H

O
M

BU
RG

 P
O

LS
KA

Nie budujemy na piasku –
SCHOMBURG Polska to solidny 
dostawca systemów z jakością, 
dla pewnych osiągnięć budow-
lanych. Wieloletnia produkcja 
i ciągły rozwój, ugruntowały na 
stałe w kulturze naszego przed-
siębiorstwa najwyższą jakość 
oraz szczególną dbałość o środo-
wisko.

TRADYCJA, JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ, 
KOMPETENCJE, GWARANCJA

to wartości, za którymi stoi 
SCHOMBURG – zespół w peł-
ni zaangażowanych współpra-
cowników, których symbolem 
jest „czerwona wieża”, na stałe 
umieszczona w logo, jako znak 
„mocnej i stabilnej podpory”.
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1992 
założenie firmy Schomburg Polska z siedzi-
bą w Kutnie

1996
wyodrębnienie w strukturach Schomburg 
Polska sieć sprzedaży rEThmEIEr (domieszki 
i dodatki do betonu)

1999 
uruchomienie produkcji domieszek do betonu

2001 
uruchomienie produkcji barwników płynnych

Tradycja I KomPETEncjE – 
warToścI PrzyPIEczęTowanE SymbolEm

2005 
uruchomienie specjalistycznego 
laboratorium betonu

2007 
budowa nowej hali magazynowej

2008/2009 
budowa nowych hal produkcyjnych 
(produkcja proszkowa oraz produkcja 
domieszek)
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Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż pro-
duktów oraz systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:

•uszczelnień budowlanych i renowacji budownictwa

•klejenia wyłożeń ceramicznych

•rozwiązań dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego

•dodatków i domieszek do betonu- RETHMEIER.
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gdzie wrażliwe na wilgoć materiały budowla-
ne powinny być chronione przed szkodliwym 
wpływem wody i wilgoci. 
Decyzja o wyborze stosowanego systemu 
uszczelnienia zależy między innymi od ro-
dzaju podłoża, wymaganej zdolności prze-
prężania rys, obróbki i zachowania się mate-
riału w czasie wiązania, jak też od warunków 
atmosferycznych oraz innych czynników spe-
cyficznych dla danego obiektu. 

Firma Schomburg jako wiodący na rynku eu-
ropejskim producent marek takich jak
AQUAFIN®, COMBIFLEX® i THERMOPAL® 
gwarantuje najwyższą jakość oferowanych 
systemów.
Nasze produkty posiadają wymagane bada-
nia, certyfikaty i aprobaty.

Od ponad 70 lat, podstawową przewagę 
Grupy SCHOMBURG stanowi rozwój, pro-
dukcja skutecznych oraz ekonomicznych sys-
temów uszczelnień budowlanych i renowacji 
budownictwa.U
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H SCHOMBURG oferuje szeroki zakres pro-
duktów do okładzin ceramicznych i z kamieni 
naturalnych. 
jastrychy mineralne, zaprawy samopoziomu-
jące, zaprawy klejowe i zaprawy do spo-
inowania stanowią rozwiązania systemowe 
w najbardziej wymagających i krytycznych 
obszarach.

AQUAFIN® oraz UNIFIX® to znane marki do 
stosowania na balkonach, tarasach i base-
nach.

wszystkie produkty zostały sprawdzone pod 
względem zgodności z wymaganiami norm 
europejskich.
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O Celem działalności firmy w tym zakresie jest 
nieustanne opracowywanie i rozwijanie tech-
nologii zintegrowanych systemów budowla-
nych, które znajdują swoje zastosowanie na 
każdej, nawet bardzo wymagającej i skompli-
kowanej budowie.

SCHOMBURG świadczy usługi doradztwa 
technicznego dla projektantów, architektów 
i inżynierów budownictwa. 

Rozwiązania dla budownictwa przemysłowe-
go i inżynieryjnego to m.in.:

•Naprawa konstrukcji betonowych

•System powłok ochronnych na bazie poli-
moczników – Gepotech®

•Posadzki przemysłowe 

•Budowa dróg i torowisk
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O Naprawa konstrukcji betonowych

Konstrukcje betonowe podlegają naturalnym 
procesom starzenia. Obciążenia mechanicz-
ne, zmienne warunki atmosferyczne oraz śro-
dowisko działają na nie niszcząco. Powstałe 
szkody mogą mieć wpływ na statykę budowli, 
a tym samym na ich bezpieczne użytkowanie. 

SCHOMBURG oferuje różne rozwiązania 
umożliwiające przywrócenie bezpieczeństwa 
ruchu. zaprawy renowacyjne INDUCRET® 
są  oferowane w wersjach przeznaczonych 
dla różnych warunków eksploatacyjnych. 
w celu zachowania ich wartości i zapewnie-
nia możliwie długiego okresu eksploatacji, 
środki te mogą być stosowane wyłącznie 
przez profesjonalne firmy wykonawcze. 

Na podstawie normy PN EN 1504-3, 
SCHOMBURG opracował system produk-
tów specjalnych do renowacji betonu, cha-
rakteryzujących się wyjątkowymi właściwo-
ściami użytkowymi i najwyższą wydajnością.
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System powłok ochronnych na ba-
zie polimoczników Gepotech® 

Ekstremalne warunki eksploatacji oraz trwa-
łość powłok ochronnych konstrukcji inżynier-
skich zmusza do poszukiwania coraz  bar-
dziej doskonałych rozwiązań technicznych. 
wychodząc naprzeciw tym wymaganiom 
związanym z zabezpieczaniem elemen-
tów konstrukcji przed agresją chemiczną, 
obciążeniami mechanicznymi, wpływami 
atmosferycznymi i promieniowaniem UV 
oraz  oddziaływaniem temperatur w szero-
kim zakresie stworzony został system po-
włok na bazie polimoczników pod nazwą 
GEPOTECH®. 

GEPOTECH® to uniwersalny system powłok 
do zastosowania m.in. jako metody ochrony 
konstrukcji budownictwa hydrotechniczne-
go, zabezpieczenia przed obciążeniami 
chemicznymi i mechanicznymi.
Posiada Aprobatę Techniczną ITB.
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O Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe podlegają codzien-
nym obciążeniom mechanicznym i chemicz-
nym. w rezultacie, wymagane jest stoso-
wanie powłok odpowiednich dla danego 
środowiska, w zależności od rodzaju i prze-
znaczenia budowli, np. budynki produkcyjne 
i magazynowe, laboratoria, i inne obszary. 
Seria produktów INDUFLOOR® stanowi roz-
wiązanie spełniające wymagania dotyczące 
wytrzymałości na obciążenia mechaniczne, 
także odporności chemicznej przed działa-
niem czynników agresywnych takich jak kwa-
sy, zasady i rozpuszczalniki. 

Nasze systemy zostały poddane szczegóło-
wym badaniom i posiadają certyfikaty zgod-
ności z wymaganiami norm PN, jak również 
spełniają wymagania dotyczące zdolności 
pokrywania zarysowań, właściwości antypo-
ślizgowych, łatwej konserwacji, odprowadza-
nia ładunków elektrostatycznych.
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Drogi i torowiska 

Modernizacja starej infrastruktury tramwa-
jowej w aglomeracjach miejskich jest nie-
unikniona, a wiele inwestycji powstałych 
w ostatnim okresie już wymaga koniecz-
nych napraw. 

Uwzględniając wszystkie czynniki związa-
ne z rodzajem obciążeń i warunkami at-
mosferycznymi firma Schomburg stworzyła 
system pod nazwą INDUCRET®.

System ten z powodzeniem stosowany jest 
już od ponad 10 lat w Europie. Pozwala 
na trwałe użytkowanie całej infrastruktury 
w obrębie torowiska przez bardzo długi 
okres. 

Opracowany system INDUCRET® to ze-
staw zapraw mineralnych, w skład którego 
wchodzą emulsje i zaprawy kontaktowe 
oraz zaprawy do układania i spoinowania 
kostki granitowej.
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nych napraw. 

Uwzględniając wszystkie czynniki związa-
ne z rodzajem obciążeń i warunkami at-
mosferycznymi firma Schomburg stworzyła 
system pod nazwą INDUCRET®.

System ten z powodzeniem stosowany jest 
już od ponad 10 lat w Europie. Pozwala 
na trwałe użytkowanie całej infrastruktury 
w obrębie torowiska przez bardzo długi 
okres. 

Opracowany system INDUCRET® to ze-
staw zapraw mineralnych, w skład którego 
wchodzą emulsje i zaprawy kontaktowe 
oraz zaprawy do układania i spoinowania 
kostki granitowej.
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U Sieć RETHMEIER została wyodrębniona 
w strukturach organizacyjnych SCHOM-
BURG Polska w roku 1996 i zajmuje się na 
rynku polskim sprzedażą produktów dla sze-
roko pojętego rynku betoniarskiego.

Oferta obejmuje:
•domieszki do betonu,
•barwniki do betonu,
•środki antyadhezyjne,
•lakiery,
•impregnaty i środki do pielęgnacji betonu,
•środki do produkcji betonów architektonicz-

nych,
•włókna polipropylenowe.

Głównym odbiorcą domieszek i barwników 
do betonu są producenci betonów wibropra-
sowanych. w tym segmencie rynku SCHOM-
BURG Polska jest wiodącym producentem 
i dostawcą. Domieszki i barwniki są dopaso-
wane do specyficznej technologii produkcji 
betonów wilgotnych, to jest: kostki brukowej, 
obrzeży, krawężników, płyt brukowych, pu-
staków, rur, kręgów, palisad itp.

Dla odbiorców tego typu wyrobów przezna-
czona jest również bogata oferta środków 
do napraw, renowacji, zabezpieczania i pie-
lęgnacji.

RE
TH

M
EI

ER
 –

 D
O

D
A

TK
I 

I D
O

M
IE

Sz
KI

 D
O

 B
ET

O
N

U Sieć RETHMEIER została wyodrębniona 
w strukturach organizacyjnych SCHOM-
BURG Polska w roku 1996 i zajmuje się na 
rynku polskim sprzedażą produktów dla sze-
roko pojętego rynku betoniarskiego.

Oferta obejmuje:
•domieszki do betonu,
•barwniki do betonu,
•środki antyadhezyjne,
•lakiery,
•impregnaty i środki do pielęgnacji betonu,
•środki do produkcji betonów architektonicz-

nych,
•włókna polipropylenowe.

Głównym odbiorcą domieszek i barwników 
do betonu są producenci betonów wibropra-
sowanych. w tym segmencie rynku SCHOM-
BURG Polska jest wiodącym producentem 
i dostawcą. Domieszki i barwniki są dopaso-
wane do specyficznej technologii produkcji 
betonów wilgotnych, to jest: kostki brukowej, 
obrzeży, krawężników, płyt brukowych, pu-
staków, rur, kręgów, palisad itp.

Dla odbiorców tego typu wyrobów przezna-
czona jest również bogata oferta środków 
do napraw, renowacji, zabezpieczania i pie-
lęgnacji.







Poza szeroką ofertą produktów posiadamy 
także specjalistyczne Laboratorium Betonu 
SCHOMBURG Polska. 

Głównym celem laboratorium jest doradztwo 
technologiczne, oferowanie najwyższej jakości 
rozwiązań technologicznych oraz  wykonywa-
nie badań dla Klientów sieci RETHMEIER, za-
opatrującej polski rynek w domieszki i dodatki 
do betonu.

Dostęp do najnowszej wiedzy z branży domie-
szek chemicznych pozwala na samodzielne 
opracowywanie nowoczesnych i ekonomicznych
receptur. Laboratorium Betonu wykonuje kom-
plet badań mieszanki betonowej oraz beto-
nu zgodnie z normami PN-EN 206-1, PN-EN 
12350 oraz PN-EN 12390.

Dążąc do popularyzowania i podnoszenia 
wiedzy technicznej, oferujemy również naszym 
Klientom szkolenia z zakresu technologii beto-
nu, normalizacji, badań oraz prawidłowego 
stosowania domieszek i dodatków do betonu.

warto również wspomnieć, że mamy pod 
stałym nadzorem ITB wdrożony zakładowy 
System Kontroli Produkcji, a wszystkie nasze 
wyroby posiadają Certyfikaty zgodności z od-
powiednimi europejskimi normami bądź Apro-
baty Techniczne.
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