HYDROIZOLACJE

USZCZELNIANIE TO
NASZA SPECJALNOŚĆ

Uszczelniamy

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się od ponad
30 lat we wdrażaniu i produkcji materiałów do
uszczelnień budowli.
Nasze produkty:
• chronią nowe oraz modernizowane budowle
przed szkodami spowodowanymi wnikającą
wodą,
• pomagają zachować i chronić obiekty
historyczne,
• pomagają w tworzeniu nowej przestrzeni
mieszkalnej i użytkowej ze zdrowym klimatem
pomieszczeń.		

Na całym świecie nasze systemy pomagają chronić
i zachowywać najbardziej wartościową substancję budowlaną.
Grupa firm KÖSTER oferuje Państwu szeroki
zestaw materiałów pozwalający znaleźć najlepsze
rozwiązanie każdego problemu związanego
z hydroizolacją. Niezależnie od tego czy chodzi
o uszczelnienia w nowych obiektach czy
w obiektach modernizowanych.
Nasze najwyższej jakości i trwałości systemy
uszczelnień znacząco przedłużają żywotność
budowli. Uniknięcie powstawania szkód związanych z zawilgoceniami przez zastosowanie
wysokiej jakości materiałów uszczelniających

pozwala istotnie zmniejszać koszty późniejszych
napraw i remontów, oraz trwale obniżać koszty
zużycia energii.
Systemy KÖSTER do naprawy i ochrony betonu oraz
żelbetu chronią je przed procesami korozji, oddziaływaniem kwasów i innych agresywnych substancji
oraz pomagają w ekonomicznej naprawie
i przywróceniu do pierwotnego stanu betonu, który
już uległ uszkodzeniom. Ponadto Köster Bauchemie
AG jako odpowiedzialny producent kładzie duży
nacisk na ekologiczną produkcję, oraz ochronę
zasobów naturalnych.

Indywidualne rozwiązania uszczelnień na całym świecie

Hala Olimpijska, Pekin, Chiny

Elektrownia atomowa, Kozłoduj, Bułgaria

Hotel Cztery Pory R

Roku, Bombaj, Indie

W miejscowości Aurich, w północnych Niemczech,
w regionie, gdzie ludzie od zawsze mieli do czynienia
z wodą, a więc i z izolacjami przeciwko niej, w roku 1982
założono firmę KÖSTER specjalizującą się we wdrażaniu
i produkcji materiałów do uszczelnień budowli. Dzisiaj
KÖSTER tworzy grupę złożoną z 26
firm aktywnych na całym świecie.
Johann J. Köster – założyciel firmy,
jest czynny w branży hydroizolacyjnej od ponad 40 lat. Jego
osobowość oraz doświadczenie są
fundamentem i bazą dla naszej filozofii polegającej na wytwarzaniu trwałych
i najwyższej jakości produktów służących do hydroizolacji.

Oddziały i przedstawicielstwa
Albania
Arabia Saudyjska
Australia
Austria
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Filipiny

Dzielnica muzealna, Wiedeń, Austria

Finlandia
Francja
Ghana
Grecja
Gruzja
Holandia
Hongkong
Indie
Iran
Irlandia
Izrael
Japonia
Jordania
Kanada
Katar

Słowacja
Słowenia
Sri Lanka
Syria
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan
Turcja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wyspy Kanaryjskie
Zjednoczone Emiraty
Arabskie

Kazachstan
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malezja
Norwegia
Nowa Zelandia
Pakistan
Panama
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Senegal
Serbia

Pentagon, Waszyngton, USA
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Przekrój produktów KÖSTER
Najczęściej niewidoczne, ale zawsze konieczne: w każdej budowli izolacje występują w wielu miejscach. Tak wielostronne,
jak zapotrzebowanie na nie, są rozwiązania oferowane przez KÖSTER BAUCHEMIE AG. Nieważne czy chodzi o budynek
mieszkalny, przemysłowy, żelbetowy czy zabytkowy. KÖSTER oferuje szeroką paletę najbardziej efektywnych produktów lub
systemów produktów, które gwarantują pewną i szczelna izolację – od piwnicy aż po dach.

Hydroizolacja
balkonów i tarasów

Naprawa i ochrona
betonu

Przepony poziome
i tynki renowacyjne

Uszczelnienie
zbiorników
i kanalizacji

Iniekcje rys i pęknięć

Uszczelnienia zawilgoconych piwnic
Powłoki
posadzkowe

Indywidualne rozwiązania uszczelnień na całym

Oczyszczalnia ścieków, Stambuł, Turcja

Biurowiec, Tallin, Estonia

Elektrownia wodna, Litwa

Nasze kompetencje:
		 uszczelnienia od piwnic aż po dach
Hydroizolacja dachu

Ochrona elewacji

Systemy do walki
z grzybami pleśniowymi

Uszczelnienia
pomieszczeń mokrych

Uszczelnienia
zbiorników
i kanalizacji

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów
Uszczelnienie
dylatacji

MGM Grand, Las Vegas, USA

The Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
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Ciągłe dokształcanie
Co oznacza najlepsze rozwiązanie dla określonego problemu związanego z izolacją? Firma KÖSTER
inwestuje wiele czasu i energii w ciągłe dokształcanie techniczne swoich Klientów, aby – także w interesie
Inwestorów – stwarzać warunki dla powstawania trwałej, bezpiecznej i gwarantowanej ochrony substancji
budowlanej.
Inwestorzy, Projektanci, Wykonawcy mogą uczestniczyć w naszych regularnych i aktualnych tematycznie
seminariach dotyczących rozległej problematyki uszczelnień budowli czy ochrony betonu. Otrzymają
wtedy Państwo stosowne pakiety informacji natury teoretycznej odpowiednio skombinowane z treningiem
praktycznym. Ponadto tworzą się wtedy szanse i możliwości do owocnej wymiany doświadczeń z kolegami
z Państwa branży. Seminaria odbywają się w siedzibie naszej firmy oraz wszędzie tam, gdzie wystąpi taka
potrzeba, z placem budowy włącznie.

Skuteczne rozwiązania wymagają analizy sytuacji,
profesjonalnej koncepcji i właściwych materiałów.
Nasze szkolenia techniczne - teoria...

... i praktyka.

Indywidualne rozwiązania uszczelnień na całym świecie

Ratusz miejski, Poczdam, NIemcy

Zbiornik wody pitnej, Tarnów, Polska

Pałac Ladawan, Bangkok, Ta

ajlandia

Doradztwo techniczne
Dążymy do tego, aby nasze wiedza fachowa i doświadczenie były także użyteczne dla naszych Partnerów
i Klientów. Dystrybucja naszych produktów poprzez doradców technicznych gwarantuje, że Klienci otrzymają niezbędne dla nich wsparcie techniczne. W ten sposób powstają i potem są wdrażane rozwiązania
bezpieczne, poprawne i ekonomiczne. Jest to w interesie tak naszych Klientów, jak też w naszym interesie
– dlatego tak ważne jest techniczne wsparcie świadczone dla naszych Partnerów.
... bezpośrednie konsultacje...

...na budowie... 			

... telefonicznie.

Indywidualne rozwiązania:
		 elastyczność ku zadowoleniu naszych Klientów
Ciągle pojawiają się nowe wyzwania i problemy związane z izolacjami, które wymagają opracowywania
specjalnych, indywidualnych rozwiązań. Wspólnie z naszymi Klientami analizujemy sytuację, wszystkie
towarzyszące jej okoliczności i wypracowujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania takich specyficznych problemów.

Problem...
... analiza...
... rozwiązanie...
... realizacja.

Chłodnia kominowa w Elektrociepłowni, Chiny

Siedziba Parlamentu, Haga, Holandia
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Nasza polityka jakości
Stosowanie produktów wysokiej jakości do hydroizolacji i uszczelnień budowli przed szkodami spowodowanymi oddziaływaniem
wody leży w interesie Inwestora, ponieważ oszczędza mu niepotrzebnych problemów i ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.
Dlatego naszą dewizą jest oferować materiały najwyższej jakości,
trwałości i skuteczności. KÖSTER BAUCHEMIE AG jest przekonana
o tym, że w kwestii jakości nie ma mowy o jakichkolwiek kompromisach. Nasza polityka jakości dotyczy nie tylko samych wyrobów, lecz
rozciąga się także na obszary badawczy i wdrożeniowy, dostawy
surowców, procesu produkcyjnego, logistyki i dystrybucji oraz
zarządzania.
KÖSTER jest z tego dumny, że wytwarza swoje produkty zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi.
W produkcji stosujemy jedynie surowce i półprodukty najwyższej dostępnej jakości. Własne komórki badawczorozwojowe i linie produkcyjne gwarantują nam pełną kontrolę technicznych parametrów naszych wyrobów.
Stwarza to także możliwości szybkiego, elastycznego reagowania na pojawiające się potrzeby i indywidualnego
dopasowywania własności materiałów do wymagań i oczekiwań naszych Klientów. Ścisła komunikacja
z Klientami inspiruje ponadto nowe idee i pomysły, a czasem też nowe
produkty. Procesy produkcyjne w KÖSTER BAUCHEMIE AG są certyfikowane
według norm ISO 9001. Ponadto regularnie testujemy i kontrolujemy wszystkie
nasze produkty w niezależnych instytutach i laboratoriach.
Grupa KÖSTER BAUCHEMIE czuje się zobowiązana do szczególnej troski
o ochronę środowiska naturalnego i stosuje wyłącznie nowoczesne technologie i odpowiednie surowce. Późniejszy wpływ produktu na środowisko jest
brany pod uwagę od samego początku procesu jego projektowania. Większość
materiałów nie zawiera rozpuszczalników i jest tak zaprojektowana, aby
maksymalnie ograniczyć ich oddziaływanie na środowisko naturalne

Uszczelnienie przed penetracją wody jest najtańszym
sposobem ochrony i utrzymania wartości budowli.
Wartość
Dlaczego jakość izolacji jest tak
bardzo istotna? Statystycznie
ponad 80% wszystkich
uszkodzeń budowli jest spowodowana penetracją i wnikaniem
wody. Dla przeciwstawienia
– udział kosztów wykonania
trwałej i bezpiecznej hydroizolacji w stosunku do całkowitego
budżetu budowy nie przekracza
zazwyczaj 5%.

z izolacją wysokiej
jakości

z izolacją przeciętnej
jakości
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Czas

Szczegółowe informacje w naszych broszurach 					
							
oraz na stronie internetowej:

www.koester.pl
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KOESTER Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 127/14; 31-670 Kraków
tel.: 012 411 49 94; Fax: 012 413 09 63
info@koester.pl
www.koester.pl
www.uszczelniamy.eu
www.polyfin.pl

