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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 tetôszigetelések, tömítések, ragasztások, vízszigetelések, szerezetmegerôsítések, valamint az épületek- és a mérnöki mûtár-
gyak állagmegóvása területén. A Sikának több, mint 10.000 alkalmazottja van világszerte, így jól ki tudja szolgálni ügyfeleit. 

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

Szállításainkat mindig az aktuális 

Általános Üzleti Feltételeink szerint végezzük.

Használat és alkalmazás elôtt kérje 

a termék érvényben lévô mûszaki adatlapját.
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Sikával a cement
kiváló üzleti lehetôséggé válik
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A mûszaki folyamatok optimalizá

®®

Megértjük és támogatjuk az Ön vállalk

Költség-takarékos klinker helyettesítô
anyagok használata
Klinker mennyiség csökkentése
Természeti erôforrások védelme

Gyártási teljesítmény növelése
Ôrlési- és energiaköltségek csökkentése
A porleválasztó hatékonyságának növelése
A CO2 kibocsátás csökkentése 

Tárolókapacitás csökkenté
Anyagtovábbító rendszere
hatékonyságának javítása
A cement szállító jármûve
idejének csökkentése 

Tapasztalat és piaci vezetô
szerep az építéskémiában

A Sika 1910 óta törekszik arra,
hogy a legmegfelelôbb termé -
keket és rendszereket biztosít-
sa az építési folyamat számá -
ra. Minden építési projekt ese -
tén célunk az, hogy jelentôsen
hozzájáruljunk a legjobb telje -
sítményhez és minôséghez,
valamint az optimális költség -
szinthez. 

Bizonyított hozzáértés 
a cementiparban

A Sika egyik fô szakterülete 
a cement és a beton. Új meg -
ol dásokat nyújtunk a költsé-
gek csökkentéséhez és a
gyártási folyamatok fejleszté-
séhez. Segítünk abban is,
hogy érté ket adjon vevôi szá-
mára és új lehetôségeket biz-
tosítunk az Ön vállalkozásá-
nak.

A cementipar követelmé -
nyeire koncentrálunk

A cementiparra a megnöve -
kedett mennyiségi igények, az
árverseny és a szigorú kör -
nyezetvédelmi követelmények
nyomást gyakorolnak. Ezen el-
várásokra koncentrálunk és
segítünk az új termékek terve-
zésében, melyek újszerû és
költséghatékony technoló -
giánkon alapulnak.

Alacsonyabb költségek, jobb
teljesítôképesség, nagyobb
kapacitás

Szakértôink mûszaki segítsé -
get nyújtanak a folyamatok
fejlesztéséhez és a keverékek
optimalizálásához. Ezáltal
csökkenthetô az energia fel-
használás és a károsanyag ki-
bocsátás, növelhetô a terme -
lékenység és gyorsítható a ki-
szállítás. A termékek fejlesz -
tése lehetôvé teszi a gyártás
minôségének javítását, a klin -
ker tartalom csökkentését és 
a rövidebb ôrlési idôt.

Érték közvetíté
lehetôségek

Az elôregyártot
és az építés he
beton ma már 
tett ipari elôírás
hogy megfelelje
sítôképességû,
egyenletes min
tek iránti igény 
Ahhoz kínálunk
az Ön vállalkoz
ezt a trendet kö
versenyelônyre
Továbbá az is le
hogy mindezt g
tegye meg.

Alapanyagok Gyártási folyamat Logisztika



Sika megoldások beruházóknak és 
szerkezet építôknek
Sika ajánlatok építési projektekhez
Sika promóció és szakértôi háttér
Sika építési szakértôi- és marketing képzések

álása

kozását

Mi közvetítjük az innovatív
technológia adta elônyöket

ése
k

k töltési 

A cement granulometria optimalizálása
A cement szilárdulásának segítése
A reklamációk és az abból eredô költségek
csökkentése

Továbbfejlesztett cement minôség
Csúcsminôségû, különleges cementek

Versenyelôny = Sika® ViscoCrete® Technológia

és és új üzleti

tt-, a transzport-
elyén készülô
nagyon össze -
soknak kell,
en. A nagy telje-
 különleges és

nôségû cemen-
gyorsan nô.

k megoldásokat
ásának, hogy
övetni tudja és
e tegyen szert.
ehetôvé válik,
gazdaságosan

Minôségjavítás Többletérték közvetítés Szakértôi támogatottság

Az üzleti lehetôségek fejlesztése

Az innovatív technológiából vevôink
profitálnak

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

Rugalmasságot és alkalmazkodó -
képes séget 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 költség haté -
kony ságot kell nyújtania a világ minden
részén, a legszélsôségesebb idôjárási és
piaci körülmények között is. A Sika tech-
nológia és innováció által nyújtott elô -
nyöket azonnal és mindenhol haszno sít -
hatják vevôink napi tevékenységükben.

Az új technológiák gyors globalizá-
ciója

A mûszaki újdonságok és találmányok
gyorsan elérhetôvé válnak azon a haté -
kony és szabályozott folyamaton keresz -
tül, amelyet a több, mint hetven ország-
ban jelen lévô Sika biztosít. Így a Sika
mûszaki fejlesztése világszerte gyorsan
tud értéket adni az Ön vállalkozásának.

A SikaGrind® és Sika® ViscoCrete®

Technológia egyedülálló lehetôség 
a cementipar számára

SikaGrind® Technológia jelentôsen
javítja mind a gyártási folyamatot, mind 
a cement minôségét.

Sika® ViscoCrete® Technológia
ösztönzést jelent a világ cement- és 
betonipara számára azáltal, hogy
lehetôvé teszi a gyártás optimalizálását
és a vállalkozás fejlesztését.

A legfejlettebb marketing 
eszközök alkalmazása

A Sika termékeit és rendszereit
világszerte széles körben alkal -
mazzák az építési projektekben.
Naponta több, mint 4000 szakér-
tônk járja az építkezéseket, 
a transzportbeton- és elôregyártó
üzemeket. Marketing tevé keny -
ségünk a mûszaki fejlôdésre
kon centrál, valós elônyöket
nyújt  va ezáltal az Ön vevôi szá -
má ra. Ugyanazon a mûszaki-, 
piaci- és üzleti területen vagyunk
jelen, így magas szintû megoldá-
saink az Önök megítélését is erô-
sítik.


