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Loba, Ditzingen
Firma Loba to wiodący niemiecki producent rozwiązań systemowych do lakierowania 
oraz pielęgnacji parkietu i podłóg drewnianych oraz podłóg korkowych. Jako 
lider w zakresie rozwiązań technologicznych firma od lat produkuje produkty 
zaawansowane technicznie, łatwe w aplikacji, dla wymagających klientów. Serwis 
zorientowany na klienta i stała jakość produktów to znak rozpoznawczy firmy Loba. 
Tradycyjne rodzinne przedsiębiorstwo dzięki wysokiej specjalizacji i innowacyjności 
jest dziś liderem technologii w Europie. Obecnie, jako jedyna firma na rynku Loba 
zajęła się tematem ochrony przeciwpożarowej parkietu i podłóg drewnianych. 

W 40 krajach, na wszystkich kontynentach fachowcy pracują używając przyjaznych 
środowisku, wodorozcieńczalnych systemów do lakierowania Loba, w tej dziedzinie 
osiągnęliśmy standard niedościgniony do dziś. Oleje i woski do podłóg, produkty 
przemysłowe oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg uzupełniają nasz 
asortyment.

Cała produkcja odbywa się w Ditzingen koło Stuttgartu. Szczegółowe informacje 
o produktach Loba znajdą Państwo na stronie www.loba.de 

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
 
tel. 22/ 436 24 20
fax 22/ 436 24 21 

biuro@loba-wakol.pl
www.loba-wakol.pl

Wakol, Pirmasens
Firma Wakol działając w obszarze rozwoju, produkcji i sprzedaży klejów oraz mas uszczelniających (compounds), obecna 
jest w branży od ponad 70 lat, stale poszerzając posiadaną ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie produkcji 
i odpowiedniej aplikacji oferowanych produktów. Dzięki tym działaniom Wakol jest kompetentnym partnerem zarówno dla 
przemysłu, handlu, jak też rzemieślników. 
Znakiem rozpoznawczym firmy, posiadającej certyfikat DIN EN ISO 9001:2008, są przede wszystkim wysokiej jakości produkty 
do klejenia oraz masy uszczelniające do pokryw opakowań metalowych.
Spełniamy oczekiwania a będąc partnerem, firma oferuje Państwu i Państwa klientom zaawansowane technologicznie, 
kompleksowe, łatwe w stosowaniu rozwiązania zarówno w zakresie produktów do klejenia, jak też mas uszczelniających 
zoptymalizowanych pod względem właściwości fizycznych i chemicznych.

Szerokie spektrum stosowanych technologii umożliwia zaproponowanie najlepszego rozwiązania do danego zastosowania: 
od klejów rozpuszczalnikowych, dwuskładnikowych systemów reaktywnych, rozwiązań systemowych na bazie wody, przez 
proszkowe, cementowe lub anhydrytowe masy, po holtmelts. 
Asortyment i struktura organizacyjna tak zostały dopasowane do wymagań i specyfiki branż w których działamy, aby być 
kompetentnym partnerem dla rzemieślnika z branży budowlanej, przemysłu meblarskiego i producentów materacy, jak 
również dla branży opakowań metalowych. 
Szczegółowe informacje o produktach Wakol znajdą Państwo na stronie www.wakol.com

Spółka Loba-Wakol Polska została 
założona w roku 1998, jako 
przedstawicielstwo dwóch wiodących, 
niemieckich producentów, firm - 
Loba z siedzibą w Ditzingen i Wakol 
z siedzibą w Pirmasens.

Connected Systems
sprawdzone rozwiązanie systemowe 
z gwarancją firm Loba i Wakol

Advanced Technology
najnowsza, innowacyjna generacja produktów 
firmy Loba

www.loba.de
mailto:biuro%40loba-wakol.pl?subject=
http://www.loba-wakol.pl
www.wakol.com
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/L/1336-loba-wakol-polska-sp-z-oo.html
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