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indUteC – OBSŁUGA OBIEK TóW 
PRZEMYSŁOW YCH I INżYNIERYJNYCH
Obsługa przemysłowa grupy INDUTEC obejmuje przede wszystkim:
 posadzki i zabezpieczenia chemoodporne powierzchni betonowych
 naprawa i zabezpieczanie konstrukcji żelbetowych i betonowych:
obiekty komunalne 
obiekty sportowe 
przemysł spożywczy

 system uszczelnień budowlanych
 renowacja starego budownictwa
 naprawa i zabezpieczanie elewacji
 system ociepleń
 systemy budowy dróg i torowisk.

Przedsiębiorstwo Schomburg Polska od ponad 
piętnastu lat oferuje na rynku polskim profesjonalną 
chemię budowlaną bazując na doświadczeniu 
niemieckiej GRUPY SCHOMBURG działającej na terenie 
całej Europy, Azji, Ameryki Północnej i Środkowej 
oraz Afryki.

Nowością w ofercie sieci Schomburg INDUTEC są kompleksowe rozwiązania do budowy dróg i torowisk będących ich integralną częścią. Zastosowanie nowego systemu 
pozwoli uzyskać taki rodzaj budowli, który po raz pierwszy daje szansę bezszkodowego przekazywania obciążeń dynamicznych, poziomych i pionowych, które działają 
na elementy budowli np. z powodu ruchu autobusów bez konieczności dodatkowego stabilizowania elementów poprzez zabetonowanie lub kotwienie.
Sieć Indutec wprowadza nowe produkty, bardziej przyjazne dla klienta – łatwiejsze w zakresie stosowania. 
O nowościach klienci będą mogli dowiedzieć się w specjalistycznych źródłach informacji – prasa branżowa, konferencje naukowe, szkolenia, 
a także z nowej strony internetowej.

Oferta firmy obejmuje szereg wysokiej jakości 
produktów dla branży budowlanej i przemysłu 
sprzedawanych przez trzy sieci: Schomburg INDUTEC, 
Schomburg RETHMEIER, Schomburg SYMBUD.
Schomburg INDUTEC zajmuje się profesjonalną 
obsługą obiektów przemysłowych i inżynieryjnych 
poprzez Regionalnych Menedżerów Sprzedaży.

Niezmienną dewizą grupy Schomburg INDUTEC jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu budowlanego. W związku z tym firma zapewnia swoim klientom 
(inwestorzy, wykonawcy, nadzór budowlany) całościową obsługę poprzez:
 gwarancje jakości i niezawodności oferowanych kompleksowych systemów potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznawanymi na prestiżowych 

imprezach budowlanych.
 bezpośrednie doradztwo Regionalnych Menedżerów Sprzedaży działających na terenie całego kraju
 partnerów wykonawczo-handlowych w zakresie wykonawstwa i dostarczania materiałów na obiekty budowlane.i

Wyżej wymienione specjalistyczne systemy materiałów budowlanych 
mają zastosowanie w następujących dziedzinach:
 zbiorniki wody pitnej
 zbiorniki przeciwpożarowe
 silosy na kiszonkę, gnojowniki, szamba
 zbiorniki i kanały oczyszczalni ścieków
 silosy spożywcze
 przemysł spożywczy (mleczarnie, ubojnie, masarnie)
 konstrukcje drogowo-mostowo-komunikacyjne
 baseny
 budowle zabytkowe
 posadzki przemysłowe (również w przemyśle spożywczym).


