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Sika Hungária Kft. - Beton Üzletág 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371-2020   
Fax: (+36 1) 371 2022 
E-mail: info@hu.sika.com
Honlap: www.sika.hu

További kiadványaink:

Világszerte közel vagyunk Önhöz

A Sika egy világszerte jelenlévô cég, a különleges- és építési vegyianyagok területén. Leányvállalatain keresztül, több, mint 
hetven országban végez gyártást, eladást és mûszaki tanácsadást. A Sika piacvezetô a globális- és a technológiai piacon a tetô-
szigetelések, tömítések, ragasztások, vízszigetelések, szerezetmegerôsítések, valamint az épületek- és a mérnöki mûtárgyak 
állagmegóvása területén. A Sikának több, mint 10.000 alkalmazottja van világszerte, így jól ki tudja szolgálni ügyfeleit.

Szállításainkat mindig az aktuális 

Általános Üzleti Feltételeink szerint végezzük.

Használat és alkalmazás elôtt kérje 

a termék érvényben lévô mûszaki adatlapját.



Sikával a beton,
kiváló üzleti lehetôséggé válik
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A mûszaki folyamatok optimalizálása

Megértjük és támogatjuk az Ön vállal

Alacsony költségû és könnyen hozzáférhetô
anyagok használata
A természeti lelôhelyek megóvása
A alapanyag összköltség minimalizálása 

Akadálytalan gyártás és kapacitás
növekedés biztosítása
Energiatakarékosság
Az élômunka szükséglet csökkentése 

Raktárkészlet csökkentése
Folyamatok átláthatóvá té
Forgási sebesség növelés

Tapasztalat és piaci vezetô
szerep az építéskémiában

A Sika 1910 óta törekszik arra,
hogy a legmegfelelôbb termé-
keket és rendszereket biztosítsa
az építési folyamat számára.
Minden építési projekt esetén
célunk az, hogy jelentôsen
hozzájáruljunk a legjobb telje-
sítményhez és minôséghez,
valamint az optimális költség-
szinthez.

Bizonyított hozzáértés 
a cement- és betoniparban

A Sika egyik fô szakterülete 
a cement és a beton.
Megoldásokat nyújtunk:
• a cement elôállításától a transz-

portbeton elhelyezéséig,
• a nagy projektekben használt

építéshelyi betontól az üzemi
elôregyártás során készült 
elemekig.

Megoldjuk az Ön mûszaki prob-
lémáit és hozzájárulunk a gyártási
folyamat fejlesztéséhez. Segítünk
abban, hogy értéket adjon vevôi
számára és új lehetôségeket biz-
tosítunk az Ön vállalkozásának.

Konkrét Sika megoldások
világszerte a jelenôsebb
építési projektekben

A Sika szakemberei átfogó
megoldást nyújtanak a projekt
építôinek és mérnökeinek már 
a tervezési szakaszban. A Sika
termékeit és rendszereit világ-
szerte alkalmazzák. Jelen
vagyunk az építési folyamat
minden területén:
• alagút- és hídépítés,
• erômûvek és ipari 

létesítmények,
• logisztikai központok 

és lakóparkok.

Az építési folyamatok 
szakmai jelenléttel való 
támogatása 

Naponta több, mint 4000 szak-
értônk járja az építkezéseket
világszerte. Különleges megol-
dásainkkal és termékeinkkel
segítjük az építtetôket a beto-
nozási folyamat során a leg-
különfélébb idôjárási- és kör-
nyezeti viszonyok mellett.

Anyagok Gyártási folyamat Logisztika



Piacvezetô szerep elérése
Új üzleti területek megnyerése
A nyereségesség növelése

lkozását

Mi közvetítjük az innovatív
technológia adta elônyöket

e
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Egyszerûsített minôség ellenôrzés
A minôségi ingadozások és a selejt csök-
kentése
A reklamációk és az abból eredô költségek
csökkentése

A termékek megújítása
A szolgáltatások kiterjesztése
Érték közvetítése a felhasználók felé

Versenyelôny = Sika® ViscoCrete® Technológia

A legfejlettebb marketing 
eszközök alkalmazása

Mivel a mi marketing tevékeny-
ségünk a mûszaki fejlôdésre
koncentrál, Önöknek is jelentôs
elônyöket közvetítünk.
Ugyanazon a mûszaki-, piaci-
és üzleti területen vagyunk 
jelen, így magas szintû meg-
oldásaink az Önök megítélését
is erôsítik.

Minôség Versenyelôny Új lehetôségek

Az üzleti lehetôségek fejlesztése

Az innovatív technológiából vevôink
profitálnak

A gyorsan változó világban kulcsfontos-
ságú az a képesség, hogy az újdonságo-
kat azonnal bevezessük a piacon. Mi
azokra a megoldásokra koncentrálunk,
amelyek a legnagyobb értéket nyújtják
vevôinknek.

Rugalmasságot és alkalmazkodó-
képességet biztosítunk különbözô 
körülmények között

Regionális Technológiai Központ hálóza-
tunkat arra terveztük, hogy közvetlenül
tudjuk átadni helyi szinten a legújabb
fejlesztéseinket. Minden készterméknek
a legjobb teljesítményt és költséghaté-
konyságot kell nyújtania a világ minden
részén, a legszélsôségesebb idôjárási 
és piaci körülmények között is. A Sika
technológia és innováció által nyújtott
elônyöket azonnal és mindenhol 
hasznosíthatják vevôink napi tevékeny-
ségükben.

Az új technológiák gyors 
globalizációja

A mûszaki újdonságok és találmányok
gyorsan elérhetôvé válnak azon a haté-
kony és szabályozott folyamaton 
keresztül, amelyet a több, mint hetven
országban jelen lévô Sika biztosít. Így 
a Sika mûszaki fejlesztése világszerte
gyorsan tud értéket adni az Ön vállalko-
zásának.

A Sika® ViscoCrete® Technológia
egyedülálló lehetôség a cement- 
és betonipar számára

A Sika®  ViscoCrete® Technológia
a cement és a beton alapvetô tulajdon-
ságait javítja. Ez a technológia minden
cement alapú keverékre pozitív hatás-
sal van, különösen azok:
• bedolgozhatóságára,
• eltarthatóságára,
• konzisztenciájára és
• kezdeti szilárdságára.

A Sika®  ViscoCrete® Technológia
egy valódi kihívást jelent a világ ce-
ment- és beton ipara számára azáltal,
hogy lehetôvé teszi a gyártás 
optimalizálását és a vállalkozás 
fejlesztését.
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