BE SURE. BUILD SURE.
Bezpečně stavět a sanovat se společností MC-Bauchemie
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Co rozumíme pod pojmem stavění

Každý jednotlivý produkt může hrát rozhodující roli pro
celý stavební objekt nebo jeho sanaci. Chybný výběr
produktu nebo chybná aplikace mohou vést ke škodám
na stavebních částech a v extrémním případě mohou
dokonce ohrozit život. Projektanti, inženýři a zpracovatelé nesou proto velkou odpovědnost.
Jsme si vědomi toho, že přitom nejde jen o Vaši vlastní
pověst, nýbrž také o reputaci firmy, jakož i o ochranu
lidí. Proto se věnujeme každému projektu s potřebnou
pečlivostí, abychom našim zákazníkům a partnerům dali
potřebnou bezpečnost a vnitřní klid. Na naše fundované
odborné poradenství a produktová řešení se můžete spolehnout. Neboť být součástí společnosti MC, znamená,
převzít odpovědnost za život a reputaci.
Stavění bereme vážně.
BE SURE. BUILD SURE.

Zde se dostanete k videu …
Naskenujte si kód, nebo zadejte ve Vašem prohlížeči
https://youtu.be/sM1eyhVzBjs
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Krátký profil společnosti MC

Kompetentní, inovativní
a po celém světě zákazníkovi nablízku
Již více než 50 let používáme know-how, inovační potenciál a kompetenci
našich pracovníků, abychom našim zákazníkům dali potřebnou bezpečnost
a vnitřní klid. Neboť spokojení zákazníci jsou naším barometrem pro měření
úspěchu. Od Evropy přes Jižní Ameriku, Afriku, Střední Východ až po Jihový
chodní Asii a Oceánii.
Společnost MC-Bauchemie je zde již více než 50 let pro ukázková řešení pro zušlechtění
betonu a také pro ochranu a sanaci stavebních objektů. V roce 1961 odstartovala s 25
zaměstnanci, dnes patří naše skupina podniků s více než 2500 zaměstnanci ve více než
40 zemích k vedoucím mezinárodním výrobcům produktů a technik stavební chemie.
Naši zákazníci jsou činní v různých segmentech trhu a mají tam velmi individuální potřeby,
ať je to již při výrobě betonu nebo také při stavbě a sanaci stavebních objektů v infrastruktuře, průmyslu a pozemním stavitelství. Proto Vám nabízíme řešení zhotovená na míru ve
třech segmentech trhu. Naši odborní poradci disponují mnoholetou zkušeností v příslušném
segmentu a podporují naše zákazníky se svými odbornými znalostmi a velkou pečlivostí při
tom, aby zvládli své výzvy. Posuzují stavební dílo vždy komplexně a využívají přitom indivi
duální systémová řešení, která jsme vyvinuli za více než 5 desetiletí pro speciální požadavky
četných oblastí aplikace. Tyto najdete v našich Fields of Expertise (expertních oblastech).

MC FOR
CONCRETE INDUSTRY

MC FOR
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY

MC FOR
BUILDINGS

Řešení pro optimalizaci vlastností betonu
u výrobců transportbetonu, betonových
výrobků a prefabrikátů z betonu

Řešení pro průmysl, dopravní stavitelství a také
pro infrastrukturu zásobování a likvidaci odpadů

Řešení pro pozemní stavitelství
a bytovou výstavbu a také
pro sanaci historických budov

FIELDS OF EXPERTISE
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FIELDS OF EXPERTISE

■■ Betonové zboží

■■ Letecký průmysl

■■ Letecká doprava

■■ Prefabrikáty z betonu

■■ Automobilový průmysl

■■ Kovozpracující průmysl

■■ Transportbeton

■■ Mosty

■■ Parkoviště a garáže

■■ Chemický průmysl

■■ Farmaceutický průmysl

■■ Přehrady

■■ Čisté prostory

■■ Elektrotechnický průmysl

■■ Plavební komory

■■ Letiště

■■ Pitná voda

■■ Čistírny odpadních vod

■■ Tunely

■■ Elektrárny & komíny

■■ Podzemní odpadní systémy

■■ Potravinářský průmysl

■■ Větrná energie

FIELDS OF EXPERTISE
■■ Historické stavby

■■ Pozemní stavitelství
■■ Zdivo

■■ Stadiony

Po celém světě zákazníkovi nablízku …
… také na Novém Zélandu: Tunel s vyhlídkou pod hladinou moře patří
k jednomu z největších projektů infrastruktury v zemi. Sestává ze dvou
vedle sebe položených tunelových trubek, přičemž šířka každé z trubek
je přibližně 13 metrů. Během stavebních prací vnikala z okolní půdy
dovnitř voda, proto byly spáry mezi prefabrikovanými elementy z betonu
v tunelu utěsněny. Investor a projektant se rozhodli pro injektážní systém
společnosti MC, který byl schopen přesvědčit v testech. Projekt je
od té doby realizován prostřednictvím certifikovaného zpracovatele
a doprovázen je společností MC.
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Venkovní sklad tybinků pro výstavbu Bosslerského tunelu nově stavěné
trati Wendlingen–Ulm. Tunel bude s délkou 8,8 kilometru jedním z nejdelších
železničních tunelů v Německu. Tybinky jsou vyráběny s vysoce výkonným
ztekucovačem společnosti MC, který zajišťuje vysoké ranné pevnosti
a kvalitní povrchy betonu při hospodárném dávkování.
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MC for Concrete Industry

Zlepšení betonu
v každém ohledu
Je jedno, zda se jedná o architekta, stavebního podnikatele, projektanta
nebo výrobce transportbetonu, prefabrikovaných dílů z betonu nebo také
betonového zboží – všichni profitují z vysoké kvality našich přísad do betonu a do malty, našich prostředků pro ošetřování povrchů a separačních
prostředků a také z naší kosmetiky betonu.
Počínaje poradenstvím v oblasti technologie betonu, přes předběžné pokusy v laboratořích stavebních materiálů a doprovod průkazních zkoušek, až po podporu při seřizování
dávkování a ekologické dodávce přísad do betonu prostřednictvím cisternových vozů nebo
výměnných kontejnerů: Podporujeme naše partnery komplexně s našimi moderními a pro
příslušnou aplikaci na míru střiženými systémy produktů. Staráme o to, aby kvalita a výroba
betonu a výrobků z betonu byla zlepšena a také aby bylo zjednodušeno jejich zpracování
a byla zjednodušena dodatečná úprava.
Rozsáhlá paleta produktů pro výrobu betonu
Je jedno zda jde o počáteční pevnost, konečnou pevnost, těsnost, odolnost, kvalitu povrchu
nebo zpracování – s našimi přísadami je možné cíleně dosáhnout kterékoliv význačné technické vlastnosti betonu. Naše ošetřující přípravky chrání čerstvý beton před vysycháním.
Naše separační prostředky se starají o to, aby se beton optimálně oddělil od bednění,
a aby byly docíleny kvalitní povrchy betonu. A pro ten případ, že během přepravy na stavbu
nebo přímo na místě na stavbě nastanou poškození, nabízíme obsáhlý program kosmetiky
betonu, se kterým je možné tato poškození dodatečně odstranit, a vytvořit tak bezvadný
vnější vzhled.
Tak dáváme výrobcům transportbetonu, prefabrikovaných dílů z betonu a betonového zboží
do ruky kvalitní a spolehlivé produkty, a otvíráme architektům a projektantům na celém světě nové možnosti pro náročný a hospodárný způsob stavění – a pomáháme jim, aby beton
zlepšili v každém ohledu. Spolehněte se na kompetenci našich odborných poradců v oblasti
betonu, kteří se s veškerou pečlivostí starají o Vaše individuální přání.

MC FOR
CONCRETE INDUSTRY

FIELDS OF EXPERTISE

Betonkosmetik
■■ Kosmetika
betonu

Betonzusatzmittel
■■ Přísady
do betonu

Betonwaren
■■ Betonové
zboží

■■ Betonnachbehandlung
Ošetřování betonu

Hydrophobierungen
■■ Hydrofobizace

Betonfertigteiledíly z betonu
■■ Prefabrikované

Betontrennmittel
■■ Separační
prostředky

Vergussbeton
&
■■ Zálivkové
betony

■■ Transportbeton

do betonu

Vergussmörtel
& zálivkové malty
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MC for Infrastructure & Industry

Stavební objekty z betonu
je třeba sanovat a trvale chránit
Výstavba a sanace mostů, tunelů, parkovacích domů, letišť, přístavů nebo
také systémů odpadních vod jsou většinou velmi komplexní úkoly. Projekty
takového druhu mají velký význam pro rozvoj země a jsou často také pod
značným tlakem veřejnosti.
I samotné malé chyby mohou s sebou přinést nákladné důsledky, stát reputaci a v extrémním
případě mohou dokonce ohrozit lidské životy. Tím důležitější je trvale zajistit stabilitu,
odolnost a trvanlivost těchto stavebních objektů. Je jedno, zda se jedná o sanaci betonu,
ochranu povrchů stavebních konstrukcí, injektáže nebo utěsňování spár – nabízíme projektantům, architektům, investorům a úřadům inovativní systémy produktů a jedinečný servis.
Individuální řešení pro průmysl
To samé platí pro průmysl. Tak rozmanitá a individuální jako požadavky průmyslových
podniků, jsou také naše řešení, od chemicky a mechanicky vysoce odolných průmyslových
podlah pro chemický průmysl, které jsou konformní se zákonem o vodním hospodářství,
přes vodivé podlahové systémy s vybíjecí schopností pro elektronický průmysl a vysoce
těsné povrchové ochranné systémy, až po systémy pro ochranu a sanaci odlučovačů
a pro ochranu ploch v čistírnách odpadních vod. Jeden dobrý produkt ale sám o sobě nestačí, aby zajistil úspěch nějakého opatření. Profesionální zpracování je rovněž tak důležité.
Proto školíme pravidelně zpracovatele na správné zacházení s našimi systémy produktů.
Kromě toho podporují naši zkušení zaměstnanci projektanty, architekty a investory již ve
fázi plánování, a jsou jim také kompetentně k dispozici přímo na místě při realizaci jejich
projektů pro výstavbu a sanaci.
Využijte naši dlouholetou zkušenost a obsáhlou kompetenci. Naši odborní poradci se postarají s veškerou pečlivostí o Vaše individuální přání, aby byl Váš projekt úspěšný, a abyste se
Vy mohli uklidněně opřít ve svém křesle.

MC FOR
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY
■■ Hydroizolace

■■ Injektážní systémy

■■ Zesílení stavebních dílů ■■ Důlní systémy – systémy
■■ Sanace betonu
■■ Ošetřování betonu
■■ Separační prostředky

do betonu
■■ Podlahové systémy
■■ Těsnící hmoty do spár
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pro stavbu tunelů
■■ Ochrana povrchů
■■ ombran – podzemní
systémy odpadních vod
■■ Zálivkové betony
& zálivkové malty

FIELDS OF EXPERTISE
■■ Automobilový

■■ Letiště

■■ Čisté prostory

průmysl
■■ Mosty
■■ Chemický
průmysl
■■ Přehrady
■■ Elektrotechnický
průmysl

■■ Čistírny odpadních vod

■■ Plavební komory

■■ Elektrárny & komíny

■■ Pitná voda

■■ Potravinářský průmysl

■■ Tunely

■■ Letecká doprava

■■ Podzemní

■■ Kovozpracující průmysl
■■ Parkoviště a garáže
■■ Farmaceutický průmysl

odpadní systémy
■■ Větrná energie

Průměrně 65000 vozidel denně jezdí po mostě přes údolí řeky Ahr,
který je součástí dálnice A 61 v Německu. Toto zatížení a také
povětrnostní vlivy a okolní vlivy vedly ke značnému poškození povrchu
betonu, takže se most musel obsáhle sanovat. Také při závěrečné
ochraně povrchů vsadil provádějící podnik na systém společnosti MC.
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Centrála koncernu letecké společnosti Aer Lingus v Dublinu byla
sanována ověřenými systémy společnosti MC a následně byla chráněna
vysoce výkonným finálním ochranným systémem společnosti MC.
Aby byla budova trvale chráněna proti karbonataci a nečistotě, a aby
dlouhodobě zůstala odpovídajícím způsobem opticky zachována.
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MC for Buildings

V pozemním stavitelství
aplikovat nejlepší řešení
Požadavky na stavbu a užívání objektů pozemního stavitelství jsou velmi
rozmanité. Plynulý postup, hospodárnost a kvalita stavebních a sanačních
opatření hrají velkou roli. Naši poradci podporují investory, architekty
a projektanty již ve fázi plánování a vypsání výběrového řízení a pomáhají
jim, nalézt nejlepší řešení pro jejich opatření.
Kromě toho jsou přítomni na staveništi, aby mohli rychle pružně reagovat na jejich poža
davky a výzvy. V případě potřeby doprovázejí také zpracovatele při realizaci přímo na místě
a zajišťují tak úspěch opatření.
Specializované systémy produktů
Našim partnerům, kteří jsou činní v pozemním stavitelství, nabízíme specializované systémy
produktů pro utěsnění, ochranu a sanaci komerčních a obytných stavebních objektů.
K tomu patří účinné bitumenové izolační systémy a také izolační systémy bez bitumenu
a vysoce odolné a výkonné ochranné vrstvy pro podlahy, stěny a stropy, stejně jako sys
témy pro potěry, omítky a malty.
Také pro sanaci historických stavebních objektů disponujeme celou řadou speciálních
systémů produktů, se kterými bude cenná stavební substance trvale chráněna před vodou
a škodlivými soli a jejichž hodnota bude dlouhodobě zajištěna. Spolehněte se na naše
kvalitní řešení a naše kompetentní odborné poradce. Obstarejte si potřebnou bezpečnost
pro Vaše opatření.

MC FOR
BUILDINGS

FIELDS OF EXPERTISE

Abdichtungen
■■ Hydroizolace

Estrichsysteme
■■ Podlahové
systémy

Altbau- starých
und Mauerwerks
■■ Sanace
objektů

Fugendichtstoffe
■■ Systémy
pro potěry

instandsetzung
a sanace zdiva
Betoninstandsetzung
■■ Sanace
betonu
Betonkosmetik
■■ Kosmetika
betonu
Betonnachbehandlung
■■ Ošetřování
betonu
Betontrennmittel
■■ Separační
prostředky
■■ Bodenbeschichtungen
do betonu

Injektionssysteme
■■ Těsnící
hmoty do spár
Oberflächenschutz
■■ Injektážní
systémy
Vergussbeton
&
■■ Ochranné
systémy

Historischestavební
Bauwerke
■■ Historické
objekty
Hochbau stavitelství
■■ Pozemní
Mauerwerk
■■ Zdivo
Stadion
■■ Stadiony

Vergussmörtel
■■ Zálivkové
betony
& zálivkové malty
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MC v obchodě

Systémy produktů zhotovené
na míru pro obchod
Vedle technického přímého odbytu nabízí společnost MC svoji 50letou odbornou kompetenci také prostřednictvím obchodu. Aby bylo možné vyhovět
měnícím se potřebám různých obchodních struktur a regionálním rozdílům,
uvádíme na trh naše obchodní produkty s různými značkami, jejichž komu
nikace a portfolio jsou přizpůsobeny podle cílového publika.
Od izolačních systémů pro koupelny, kuchyně a bazény, přes lepidla na dlaždice a spárovací
maltu nebo profesionální systémy pro pokládání podlah, až po opticky zajímavá uspořádání
stěn nebo také utěsnění stavebních objektů – zákazníci najdou produkty, které budou při
způsobeny podle jejich zvláštních potřeb, a využívají v oblasti stavební chemie know-how
společnosti MC-Bauchemie a její zkušenosti za dobu 50 let.
Kvalitní produkty a špičkový servis pro obchod
Také v oblasti obchodu sledujeme neustále cíl být pro našeho zákazníka důvěryhodným
a spolehlivým partnerem, který se zasazuje o to, aby chránil reputaci našeho obchodního
partnera, a aby posílil jeho pozici na trhu díky kvalitním produktům a trvalým inovacím.
S výčtem produktu pro nás teprve začíná opravdová práce. Vedle intenzivní péče o obchodního partnera se staráme rovněž tak o jeho zákazníka tím, že nabízíme dalekosáhlá
marketinková a školící opatření. Je jedno, zda na stavbě nebo v kanceláři, doprovázíme
naše obchodní partnery, zpracovatele a konečné zákazníky od uvedení do našich systémů
produktů, až po jejich aplikaci.

Název Botament je označení pro systémové stavební
materiály v profesionální kvalitě, které jsou distribuová
ny prostřednictvím specializovaných obchodů se
stavebními materiály – od hmot pro izolace a údržbu
stavebních objektů, přes pokládání dlaždic a systémy
pro pokládání podlah, až po produkty pro zahradní
program a pro oblast zemědělství.
www.botament.cz
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Je jedno, zda se jedná o stavbu domu, renovační práce, nové podlahy nebo také
koupelny či bazény, naše sesterská společnost je spolehlivým partnerem obchodů a nabízí jeho zákazníkům systémové stavební materiály pro profesionály.
Uživatelé si cení kvalitní produkty, protože se dají jednoduše zpracovat,
působí spolehlivě a starají se o to, aby člověk měl dlouhodobě z nich radost.

13

14

Stále zákazníkovi nablízku

Podporovat partnery
radou i skutkem
Projekty nových staveb a sanační projekty jsou komplexní úkoly s rozmanitými výzvami. Stojíme po boku našich zákazníků od A až po Z radou i činem;
osobně, odborně a s řešeními, která jsou orientována na praxi.
Je jedno, zda je to v projekční kanceláři nebo přímo na místě na stavbě – jsme tam, kde nás
naši partneři potřebují. V neustálém dialogu s projektanty a specializovanými firmami vyvíjíme individuální, na praxi orientovaná řešení. Na základě naší zkušenosti po dobu několika
desetiletí a našeho neustálého výzkumu a vývoje chápeme, co je to jít do hloubky a vypracovávat detailní řešení, která se osvědčila v praxi.
Nenecháváme naše zákazníky samotné s našimi produkty, nýbrž prostřednictvím indivi
duálních školení jim dáváme jistotu při aplikaci našich technologií produktů. Tak jim pomáháme k tomu, aby dosahovali trvale dobré výsledky.
Fundovaný přenos know-how
Kromě toho nabízíme našim zákazníkům celou řadu fundovaných informačních, vzděláva
cích akcí a akcí pro další vzdělávání – od kurzů pro zpracovatele, přes semináře, až po
platformu MC-FÓRUM a symposia.
V rámci národních a mezinárodních řad vzdělávacích akcí podporujeme výměnu zkušeností
s aktéry stavebního průmyslu a informujeme o všeobecných vývojích ve stavebnictví.
Fundovaný přenos know-how stojí také zde v popředí. Tím obstaráme našim zákazníkům
náskok ve vědomostech a poskytneme jim užitečné informace pro jejich každodenní pracovní praxi.

Plánování řešení průmyslové podlahy v oblasti potravinářského prů
myslu: Protože každé sanační opatření je třeba odsouhlasit podle jeho
specifických příčin a rámcových podmínek, uděláme si obrázek přímo
na místě, vypracujeme nejlepší řešení pro příslušné opatření a do
provázíme naše zákazníky také při realizaci.
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Společnost MC zkoumá a vyvíjí

Vyvíjet dnes standardy
pro zítřek
Inovace zavazuje a být neustále o krok před zavedenou normou – to je náš
požadavek a podnět. Výzkum a vývoj nových produktů a systémů je odjakživa
hluboce zakotven v našem podniku. Toto je jedním z důvodů pro náš úspěch
a současně přidanou hodnotou pro naše zákazníky.
Deset procent našich zaměstnanců je činných v oblasti výzkumu a vývoje. Chemici, mine
ralogové a technici stavebních hmot z našich laboratoří úzce spolupracují celosvětově
s technickým produktovým managementem a s našimi odbornými poradci z prodeje.
Díky neustálému kontaktu s našimi zákazníky a s provádějícími podniky přímo na místě
obdržíme informace k určením problémů, které využíváme jako podnět pro nové vývoje.
Spolupracujeme kromě toho pravidelně u národních a mezinárodních výzkumných projektů,
a kooperujeme s univerzitami a také s externími ústavy pro zkoušení materiálů.
Úrodná půda pro inovace
Na této půdě se daří inovačním nápadům a řešením, které jsou přizpůsobeny podle speci
álních potřeb našich partnerů přímo na místě. Tak jsme v uplynulých pěti desetiletích vyvinuli řadu produktů, které docilují doposud nedosažené způsoby účinku, ulehčují zpracování
za obtížných povětrnostních podmínek, chrání zdroje a v neposlední řadě zvyšují také
bezpečnost práce; a které se později staly standardy v průmyslu.

Společnost MC staví s inovačními vývoji neustále nové standardy:
Expert Proof one, jedinečná jednosložková technologie izolační hmoty
bez obsahu bitumenu a rozpouštědel, technologie DySC ®, čistě mine
rální ochranný vnitřní povlak pro nádrže pitné vody s doposud nedosaženou hustotou a životností, nebo také nová patentovaná polykar
boxylátéterová technologie pro přísady do malty a betonu jsou příkladem pro tuto funkci vedoucího postavení MC na poli stavební chemie.
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Společnost MC vyrábí po celém světě

S nejmodernější technikou
vyrábět po celém světě
Je jedno, zda se jedná o přísady, malty, omítky, potěry, lepidla, barvy, nátěry,
spárovací a těsnící hmoty nebo také o speciální ochranné vrstvy – společnost
MC-Bauchemie vyrábí po celém světě ve více než 20 výrobních závodech
produkty a stavební hmoty nejvyšší kvality v oblasti stavební chemie.
Tyto vyrábíme se speciálními surovinami a recepturami v našich vlastních výrobnách
a využíváme přitom nejmodernější techniku a také know-how našich zaměstnanců – ať je
to v Německu, Rusku, Polsku, České republice, Indii nebo také Brazílii.
Kvalitu zajistit po celém světě
Kvalita a orientace na zákazníka jsou zásadami našeho jednání, které platí také pro všechny
oblasti výroby – od provozu na výrobu přísad a bitumenu, přes naše laboratoře, až po
oblast skladů a logistiky. Naše výrobny mají certifikaci ISO 9001. Jsou neustále auditovány
ze strany vlastního řízení kvality společnosti MC, a kromě toho pravidelně prostřednictvím
externích odborných znalců.
Naše laboratoře v jednotlivých výrobních oblastech zkouší každou šarži předtím, než bude
plněna, zabalena a expedována. Tímto způsobem zajišťujeme, aby naše lokality opustily
pouze ty produkty, které splňují naše vysoké požadavky kvality a standardy. S naší moderní
logistikou se staráme o to, aby objednávky zastihly naše zákazníky v požadovaném termínu.

Od roku 2012 vyrábíme na našem novém výrobním zařízení podle vlastní
patentované metody novou generaci přísad do betonu a malty na bázi poly
karboxylátéterů (PCE). Výroba se nachází v nemodernějším stavu techniky
a dává nám možnost, ještě nezávisleji, rychleji a individuálněji vyvíjet,
testovat a vyrábět přísady do betonu a malty na míru podle potřeb zákazníků.
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Kariéra u společnosti MC

Bezpečně odstartovat
u společnosti MC-Bauchemie
„Podnik je jen tak dobrý, jak dobří jsou jeho zaměstnanci“ – citát našeho
zakladatele firmy pana Heinricha W. Müllera je ještě stále jednou z našich
vůdčích myšlenek. Proto všemožně podporujeme naše zaměstnance a poskytujeme jim individuální možnosti rozvoje.
Je jedno, zda se jedná o učně, vysokoškolské absolventy nebo také profesionály –
motivovaní pracovníci se srdcem a zdravým lidským rozumem jsou u nás stále vítáni, ve
výzkumu & vývoji, v prodeji a řízení produktů stejně jako v administrativě, ve skladu nebo
ve výrobě. Solidní odborné znalosti jsou sice důležité, osobnosti a pracovnímu přístupu
pracovníka přisuzujeme ovšem mnohem větší význam. Ten, kdo má potřebné odborné
znalosti a vedle toho je pro něj také zábavou spolupráce s lidmi z různých národů a kultur,
a kdo také přináší s sebou otevřenost, zvědavost a spolehlivost, je u společnosti MC přesně
na správné adrese.
Cílená podpora
Nastupující pracovníci obdrží vedle individuálního zapracování systematická základní školení k našim technologiím a metodám produktů, aby byli schopni rychle převzít vlastní úkoly
a projekty. Také v dalším průběhu kariéry je neustále podporujeme s různými nabídkami
dalšího vzdělávání – počínaje školeními, přes vnitropodnikové jazykové kurzy, až po cílené
semináře k projekční činnosti a k práci v prodeji.
Nabízíme mnohostranné činnosti s velkým osobním tvůrčím prostorem a s odpovídající
odpovědností. Naši zaměstnanci profitují z krátkých, přímých rozhodovacích cest a ze
zajímavých možností rozvoje v mezinárodně činném rodinném podniku. Pevné žebříčky
kariéry u nás neexistují. Mnohem více je na každém samotném zaměstnanci, aby si bu
doval vlastní kariéru.

Vedle systematických základních školení v našem moderním
seminárním a školícím centru a individuálního zapracování
nabízíme našim zaměstnancům v dalším průběhu kariéry
neustálé další vzdělávání.
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Reference společnosti MC

Řešení u společnosti MC
jsou žádána na celém světě
Řešení společnosti MC jsou nyní využívána ve významných projektech výstavby
a sanace po celém světě již po dobu více než 50 let. Vývojáři, stavebníci, architekti, projektanti a zpracovatelé si jsou vědomi toho, že se mohou spolehnout
jak na radu našich zkušených poradců, tak i na vysokou kvalitu našich systémů
produktů.
Následně uvádíme výběr projektů:
1. Letecká společnost Aer Lingus, Dublin SB, OP
2. Alqueva přehradní hráz, Portugalsko IS
3. Arlamow Hotel, Polsko PO, P
4. Bosslerský tunel, Německo P
5. Brisbane letiště West Wellenkamp Airport, Austrálie P
6. Tunel pro elektrický napájecí kabel, Singapur IS
7. City Arena Stadion Trnava, Slovensko KB, ZB, P
8. Electro Alfa, Rumunsko PS
9. Stanice metra Ferenc Budapešť, Maďarsko KB, P
10. Velkokuchyně LSG Sky Chefs, Německo PS
11.	Hangár letecké pohotovosti Spolkového ministerstva obrany (BMVg), Německo PS
12. Stadion Maracanã ve městě Rio de Janeiro, Brazílie SB, IS
13. Zámek Oranienburg, Německo SZ
14. Sanace propusti v Hamburku, Německo POS
15. Tunel SMART, Malajsie IS
16.	Parkovací dům Riem Arkaden Mnichov, Německo PS, SB, IS, OP
17.	Nádrž pitné vody Hinterbrühl, Rakousko SB, OP
18. Stavba Upper West Berlin, Německo KB, SP, P
19. Tunel s podmořským výhledem, Nový Zéland IS
20. Větrná elektrárna Trairi, Brazílie OP

PS
SB
KB
IS
SZ
PO

Podlahové systémy
Sanace betonu
Kosmetika betonu
Injektážní systémy
Sanace zdiva
Prostředek pro ošetření betonu

OP
SP
POS
ZB
P

Ochrana povrchu
Separační prostředky
Podzemní odpadní systémy
Zálivkové betony & zálivkové malty
Přísady

Další reference …
… najdete na naší webové stránce www.mc-bauchemie.com
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Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák
Telefon: +420 311 545 150
Fax:
+420 311 537 118
info@mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk

Přímo na webovou
stránku společnosti MC:
www.mc-bauchemie.cz

akut 190199 CZ

Telefon: +421 244 442 195
Fax:
+421 244 441 348

