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O niekoľko mesiacov si pripomenieme významné výročie založenia našej republiky. Dobu Milana 
Rastislava Štefánika. Dobu, na ktorú všetci pozeráme s veľkým uznaním a pokorou. Dobu, v ktorej 
sa naša krajina stala uznávaným centrom európskeho priemyslu a vzorom politického                 
a kultúrneho i vedeckého života. 

Byť gentlemanom bolo vtedy samozrejmosťou pre toho, kto to myslel so svojou prácou, rodinou    
i národom poctivo, čestne. Slovo dané gentlemanom platilo a zákazník bol v obchode skutočným 
pánom. O kvalite a pôvode výrobkov sa nemuselo pochybovať. 

Spoločnosť Stachema nadväzuje na to, čo bolo vtedy samozrejmosťou. Na prvom mieste je pre 
nás spoľahlivosť, zodpovednosť, dôraz na vysokú kvalitu a na dané slovo. Veríme, že i dnes je 
možné obstáť v medzinárodnej konkurencii, a zároveň zostať verný zásadám gentlemanov. I keď 
to nie je jednoduchá ani krátka cesta, budujeme dobré meno našej spoločnosti s prístupom 
gentlemanov. 



Spájame šikovných ľudí, tuzemských výrobcov, rozvíjame vývojové, prevádzkové i akreditované skúšobné laboratóriá, investujeme do 
moderných výrobných závodov. Našim cieľom je vyrábať pôvodné výrobky špičkovej kvality za férovú cenu. Pri výrobe sa snažíme ako 
gentlemani chovať i k životnému prostrediu, našej krajine, domovu. 

Stachema vo svojich divíziách ročne vyprodukuje viac ako 30 000 ton výrobkov pre priemysel, stavebníctvo a pre oblasť spotrebnej 
chémie. Naše materiály sú určené všetkým, ktorí si cenia poctivosť, kvalitu a podnikateľské tradície prvej republiky, pre všetkých, ktorí 
chcú byť gentlemanmi. Veríme, že náš prístup je tou najlepšou cestou.  

Stachema – stavebné chemické materiály pre gentlemanov.



Rovinka 411
900 41 Rovinka
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tel.: +421 2 4598 5500

DESATORO GENTLEMANA

Nejlepšie sa stavia na pevnom slove. 

Pracuj tak, aby si mohol byť na svoju prácu hrdý. 

Dôveruj sebe i návodu. 

Česť sa ťažko buduje a ľahko stráca. 

Poctivá práca prináša zaslúžené koláče.

Šír dobré meno svojej práce i materiálu. 

Komu se nelení, tomu se zelení.

Slovo i práca gentlemana drží.

Neriskuj a pracuj len s kvalitným materiálom. 

S poctivosťou najďalej zájdeš.
DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Južná tr. 78
040 01 Košice
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POBOČKA KOŠICE
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DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

stavebné chemické materiály pre gentlemanov


