
REFERENCIE

chémia pre život

stavebné hmoty s tradíciou

cca 300.000.000 m3

čo je

cca 3.000.000 kg
bazénovej chémie, 

ktorú je možné ošetriť

Vyrobené

Objem Lipna

LAGUNA
bazénová chémia

•    Volkswagen Bratislava, Martin
•    PSA Trnava
•    KIA Žilina
•    EUROPA BC a SC Banská Bystrica
•    AE Mochovce
•    Výstavba diaľnice R1 

Nitra – Banská Bystrica – Pribina
•    Výstavba diaľnice D1 

Studenec – Behárovce
•    Výstavba diaľnice D1 

Jablonov – Studenec
•    Výstavba diaľnice D3 

Hričovské podhradie – Žilina
•    Výstavba diaľnice Ladce – Sverepec

dávame betónu charakter

vo farbách kvality

Maliarske farby 

cca 70.000.000 m2 = 70 km2

15.000.000 kg farieb
čo zodpovedá

tzn. kompletná výmaľba

cca 350.000 bytov 2+1

alebo

2,5 × rozloha nádrže Liptov. Mara

Fasádne farby

cca 20.000.000 m2 = 20 km2

6.000.000 kg 
fasádnych farieb, čo zodpovedá

čo sa taktiež rovná

100.000 bežných rodinných domov

cca 200× Václavské Námestie

40.000 bežných rodinných domov

zatepľovacieho systému

 8.000.000 m2

to je plocha predstavujúca

24 kt = 24.000.000 kg
omietkovin

LIGNOFIX 
osvedčená kozmetika dreva

1.000.000

 7.000.000 kg
ochranných prostriedkov na drevo, 

čo zodpovedá ošetreniu krovu viac ako

Vyrobené

bežných rodinných domov 10 × 10

takmer 7 mil. m3 dreva
čo je necelá polovica celého 

vyťaženého dreva za rok

na území SR
tzn. polovica dreva vyťaženého 

v SR by mohla byť ošetrená

Lignofixom

Divízia Speciální malty  
K Nádraží 197/ 1, 281 21 Červené Pečky
specialnimalty@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332
www.stachema.cz

Divízia Chemické přípravky 
Sokolská 1041, 276 01 Mělník 
melnik@stachema.cz 
tel.: +420 315 670 392
www.stachema.cz

Divízia Povrchové úpravy 
U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný 
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5
www.stachema.cz

Divízia Průmyslová lepidla  
Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno 
brno.info@stachema.cz 
tel.: +420 548 216 591
www.stachema.cz 

STACHEMA CZ  s.r.o.

Divízia Stavební chemie 
Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín  
stachema@stachema.cz 
tel./fax: +420 321 737 666
www.stachema.cz Profil spoločnosti

Spoločnosť STACHEMA bola založená v roku 1991 v Bratislave 
na Slovensku, následne v Zibohlavoch pri Kolíne, v Českej re-
publike. V súčasnosti je jedným z popredných výrobcov a dodá-
vateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov 
pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a  špeciál-
nych hmôt.

Spoločnosť STACHEMA tvoria divízie – divízia Stavebná chémia, 
divízia Špeciálne malty, divízia Chemické prípravky, divízia Po-
vrchové úpravy, divízia Priemyslové lepidlá a divízia Servis.

Výrobný sortiment divízií zahŕňa prísady do betónu a mált, sys-
témy určené na ochranu a povrchovú úpravu fasád a staveb-
ných konštrukcií, omietok, betónu i zatepľovacích systémov. 
Ďalej zahŕňa výrobky na úpravu povrchov interiérov, materiály 
pre impregnáciu a povrchovú úpravu dreva a širokú radu úžit-
kovej chémie a lepidiel pre najrôznejšie spôsoby použitia. 

Pre skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu zákazní-
kom, poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych skúšok 
slúži Akreditované stavebné skúšobné laboratórium v Rovinke. 

Kompletný sortiment spoločnosti STACHEMA je na území 
Slovenska ponúkaný v rámci firemných zastúpení. V Českej 
republike prostredníctvom spoločnosti STACHEMA CZ s.r.o. 
Na trhoch nových členských štátov EÚ a východnej Európy for-
mou dcérskych spoločností a preverených dlhodobých obchod-
ných partnerov. 

Všetky výrobky spoločnosti STACHEMA sú vyrábané v súlade 
s platnými európskymi a národnými normami. Na výrobky sú 
vydané prehlásenia o vlastnostiach, resp. prehlásenia o zhode. 
Tam, kde je to možné, majú výrobky európsky certifikát CE. 

CERTIFIKÁCIA A ISO
Spoločnosť STACHEMA v roku 2003 splnila požiadavky pre 
udelenie certifikátu zhody systému riadenia kvality s EN ISO 
9001:2008.
Pre splnenie noriem Európskej únie z odboru stavebnej chémie 
a certifikácie výrobkov na trh EÚ je držiteľom európskych cer-
tifikátov pre skupiny výrobkov zo sortimentu stavebnej chémie 
a prísad podliehajúcich splneniu požiadaviek STN EN 934-2, 
STN EN 934-3 a STN EN 934-5.

O SPOLOČNOSTI
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DIVÍZIA STAVEBNÁ CHÉMIA
- prísady a aditíva do betónu – superplastifikátory, urýchľovače, 
spomaľovače, prostriedky pre ošetrenie povrchu betónu, prísa-
dy do mált...

DIVÍZIA ŠPECIÁLNE MALTY
- malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy, opravné 
a  kozmetické malty na betón, samonivelačné hmoty, lepidlá 
na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, tesniace cementové 
malty, špeciálne zálievky, reprofilačné malty na opravy betó-
nových konštrukcií, hydroizolačné hmoty...

DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
– náterové hmoty, omietkoviny, zatepľovacie systémy, fasádne 
farby, interiérové farby, penetrácie, lazúrovacie laky, emaily 
pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizačné nátery, de-
koratívne povrchy, epoxidové a polyuretánové nátery, gumové 
koberce, kamenné koberce ...

DIVÍZIA CHEMICKÉ PRÍPRAVKY
– prípravky proti plesniam, bazénová chémia, antigraffiti pro-
gram, veterinárne prípravky, biocídne prípravky na drevo, prí-
pravky proti hmyzu, čistenie dreva, protipožiarne nátery...

DIVÍZIA PRIEMYSLOVÉ LEPIDLÁ
– lepidlá pre remeselníkov a domácich majstrov, pre čalún-
nikov, na drevo a nábytok, na parkety a podlahoviny, na obuv 
a  kožu, papier a obaly, samonivelačné hmoty, epoxidové a  po-
lyuretánové náterové hmoty, živice, riedidlá a odstraňovače le-
pidiel, vodorovné dopravné značenie…

DIVÍZIA SERVIS
– Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiá-
lov, koloristické systémy...

KOŠICE
Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: +421 55 6998 320-1 
e-mail: kosice@stachema.sk
www.stachema.sk

ZVOLEN
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 678 2301-2
e-mail: zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

ROVINKA
900 41, Rovinka 411
tel: +421 2 4598 5500-2
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk

STACHEMA Bratislava a.s.

PREDSTAVENIE DIVÍZIÍ



REFERENCIE

chémia pre život

stavebné hmoty s tradíciou

cca 300.000.000 m3

čo je

cca 3.000.000 kg
bazénovej chémie, 

ktorú je možné ošetriť

Vyrobené

Objem Lipna

LAGUNA
bazénová chémia

•    Volkswagen Bratislava, Martin
•    PSA Trnava
•    KIA Žilina
•    EUROPA BC a SC Banská Bystrica
•    AE Mochovce
•    Výstavba diaľnice R1 

Nitra – Banská Bystrica – Pribina
•    Výstavba diaľnice D1 

Studenec – Behárovce
•    Výstavba diaľnice D1 

Jablonov – Studenec
•    Výstavba diaľnice D3 

Hričovské podhradie – Žilina
•    Výstavba diaľnice Ladce – Sverepec

dávame betónu charakter

vo farbách kvality

Maliarske farby 

cca 70.000.000 m2 = 70 km2

15.000.000 kg farieb
čo zodpovedá

tzn. kompletná výmaľba

cca 350.000 bytov 2+1

alebo

2,5 × rozloha nádrže Liptov. Mara

Fasádne farby

cca 20.000.000 m2 = 20 km2

6.000.000 kg 
fasádnych farieb, čo zodpovedá

čo sa taktiež rovná

100.000 bežných rodinných domov

cca 200× Václavské Námestie

40.000 bežných rodinných domov

zatepľovacieho systému

 8.000.000 m2

to je plocha predstavujúca

24 kt = 24.000.000 kg
omietkovin

LIGNOFIX 
osvedčená kozmetika dreva

1.000.000

 7.000.000 kg
ochranných prostriedkov na drevo, 

čo zodpovedá ošetreniu krovu viac ako

Vyrobené

bežných rodinných domov 10 × 10

takmer 7 mil. m3 dreva
čo je necelá polovica celého 

vyťaženého dreva za rok

na území SR
tzn. polovica dreva vyťaženého 

v SR by mohla byť ošetrená

Lignofixom

Divízia Speciální malty  
K Nádraží 197/ 1, 281 21 Červené Pečky
specialnimalty@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332
www.stachema.cz

Divízia Chemické přípravky 
Sokolská 1041, 276 01 Mělník 
melnik@stachema.cz 
tel.: +420 315 670 392
www.stachema.cz

Divízia Povrchové úpravy 
U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný 
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5
www.stachema.cz

Divízia Průmyslová lepidla  
Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno 
brno.info@stachema.cz 
tel.: +420 548 216 591
www.stachema.cz 

STACHEMA CZ  s.r.o.

Divízia Stavební chemie 
Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín  
stachema@stachema.cz 
tel./fax: +420 321 737 666
www.stachema.cz Profil spoločnosti

Spoločnosť STACHEMA bola založená v roku 1991 v Bratislave 
na Slovensku, následne v Zibohlavoch pri Kolíne, v Českej re-
publike. V súčasnosti je jedným z popredných výrobcov a dodá-
vateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov 
pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a  špeciál-
nych hmôt.

Spoločnosť STACHEMA tvoria divízie – divízia Stavebná chémia, 
divízia Špeciálne malty, divízia Chemické prípravky, divízia Po-
vrchové úpravy, divízia Priemyslové lepidlá a divízia Servis.

Výrobný sortiment divízií zahŕňa prísady do betónu a mált, sys-
témy určené na ochranu a povrchovú úpravu fasád a staveb-
ných konštrukcií, omietok, betónu i zatepľovacích systémov. 
Ďalej zahŕňa výrobky na úpravu povrchov interiérov, materiály 
pre impregnáciu a povrchovú úpravu dreva a širokú radu úžit-
kovej chémie a lepidiel pre najrôznejšie spôsoby použitia. 

Pre skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu zákazní-
kom, poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych skúšok 
slúži Akreditované stavebné skúšobné laboratórium v Rovinke. 

Kompletný sortiment spoločnosti STACHEMA je na území 
Slovenska ponúkaný v rámci firemných zastúpení. V Českej 
republike prostredníctvom spoločnosti STACHEMA CZ s.r.o. 
Na trhoch nových členských štátov EÚ a východnej Európy for-
mou dcérskych spoločností a preverených dlhodobých obchod-
ných partnerov. 

Všetky výrobky spoločnosti STACHEMA sú vyrábané v súlade 
s platnými európskymi a národnými normami. Na výrobky sú 
vydané prehlásenia o vlastnostiach, resp. prehlásenia o zhode. 
Tam, kde je to možné, majú výrobky európsky certifikát CE. 

CERTIFIKÁCIA A ISO
Spoločnosť STACHEMA v roku 2003 splnila požiadavky pre 
udelenie certifikátu zhody systému riadenia kvality s EN ISO 
9001:2008.
Pre splnenie noriem Európskej únie z odboru stavebnej chémie 
a certifikácie výrobkov na trh EÚ je držiteľom európskych cer-
tifikátov pre skupiny výrobkov zo sortimentu stavebnej chémie 
a prísad podliehajúcich splneniu požiadaviek STN EN 934-2, 
STN EN 934-3 a STN EN 934-5.

O SPOLOČNOSTI

CHEMICKÉ PRÍPRAVKY                        STAVEBNÁ CH
ÉM

IA
                          POVRCHOVÉ ÚPRAVY                     PRIEMYSLOVÉ LEPID

LÁ
    

    
    

    
    

    
 Š

PE
CI

ÁL
N

E 
M

ALT
Y

VÝROBNÝ ZÁVOD MĚLNÍK                                      VÝROBNÝ ZÁVO
D

 RO
VIN

KA                                        VÝROBNÝ ZÁVOD SLANÝ                                          
  VÝROBNÝ ZÁVOD BRNO    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
  V

ÝR
O

BN
Ý 

ZÁ
VO

D
 Č

ER
VE

NÉ P
EČ

KY

DIVÍZIA STAVEBNÁ CHÉMIA
- prísady a aditíva do betónu – superplastifikátory, urýchľovače, 
spomaľovače, prostriedky pre ošetrenie povrchu betónu, prísa-
dy do mált...

DIVÍZIA ŠPECIÁLNE MALTY
- malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy, opravné 
a  kozmetické malty na betón, samonivelačné hmoty, lepidlá 
na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, tesniace cementové 
malty, špeciálne zálievky, reprofilačné malty na opravy betó-
nových konštrukcií, hydroizolačné hmoty...

DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
– náterové hmoty, omietkoviny, zatepľovacie systémy, fasádne 
farby, interiérové farby, penetrácie, lazúrovacie laky, emaily 
pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizačné nátery, de-
koratívne povrchy, epoxidové a polyuretánové nátery, gumové 
koberce, kamenné koberce ...

DIVÍZIA CHEMICKÉ PRÍPRAVKY
– prípravky proti plesniam, bazénová chémia, antigraffiti pro-
gram, veterinárne prípravky, biocídne prípravky na drevo, prí-
pravky proti hmyzu, čistenie dreva, protipožiarne nátery...

DIVÍZIA PRIEMYSLOVÉ LEPIDLÁ
– lepidlá pre remeselníkov a domácich majstrov, pre čalún-
nikov, na drevo a nábytok, na parkety a podlahoviny, na obuv 
a  kožu, papier a obaly, samonivelačné hmoty, epoxidové a  po-
lyuretánové náterové hmoty, živice, riedidlá a odstraňovače le-
pidiel, vodorovné dopravné značenie…

DIVÍZIA SERVIS
– Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiá-
lov, koloristické systémy...

KOŠICE
Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: +421 55 6998 320-1 
e-mail: kosice@stachema.sk
www.stachema.sk

ZVOLEN
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 678 2301-2
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www.stachema.sk
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STACHEMA Bratislava a.s.

PREDSTAVENIE DIVÍZIÍ



STAVEBNÍCTVO Divízia Špeciálne malty 
Divízia Stavebná chémia

PRIEMYSEL Divízia Priemyslové lepidlá
Divízia Stavebná chémia

•  Lepidlá pre obuvnícky, papierenský 
a drevársky priemysel

• Lepidlá pre domácich majstrov
•  Epoxidové a polyuretánové nátery betónu,

dreva a kovov
•  Epoxidové a polyuretánové 

samonivelačné stierky
• Dekoratívne povrchy
• Epoxidové a polyesterové živice

• Superplastifikátory na báze polykarboxylátov
• Superplastifikátory
• Plastifikátory
• Prísady pre vibrolisované výrobky
• Prevzdušňovacie prísady
• Superplastifikátor pre betónovanie za mrazu
• Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia pre striekané betóny
• Superplastifikátory pre striekané betóny
• Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia betónu
• Spomaľujúce prísady

MALOOBCHOD A VEĽKOOBCHOD Divízia Chemické prípravky
Divízia Povrchové úpravy

SERVIS, VÝSKUM, VÝVOJ

Prostriedok pre ďalšie rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti 
technického servisu je poskytovanie nestranných a vysoko objektív-
nych skúšok a vzorkovanie. K tomu slúži nezávislé Akreditované 
stavebné laboratórium. Osvedčenie o akreditácii potvrdzuje splne-
nie akreditačných kritérií podľa ISO/IEC 17025:2005. Laboratórium
v Rovinke č. S-275 sa venuje skúškam stavebných materiálov.

Každá z výrobných divízií disponuje vlastnými laboratóriami. Naši inžinieri ne-
ustále sledujú súčasný stav technického poznania, požiadavky stavebnej a che-
mickej praxe i vývoj legislatívy. Na tieto požiadavky následne reagujú vývojom 
nových výrobkov alebo inováciami tak, aby spoločnosť neustále ponúkala vysoko 
kvalitné a pritom bezpečné výrobky za primeranú cenu. 
Pre vývoj a servis koloristiky slúži samostatné laboratórium, ktoré svoje služby 
poskytuje i pre externých zákazníkov. 

• Reprofilačné malty na opravy betónových konštrukcií
• Opravné a kozmetické malty na betón
• Cementové adhézne mostíky
• Samonivelačné hmoty
•  Hydroizolačné hmoty
•  Expanzné zálievky
•  Malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy
• Lepidlá na obklady a dlažby
• Škárovacie hmoty
• Tesniace cementové malty

• Fasádne farby
• Interiérové farby
• Nátery na betónové konštrukcie
• Omietkoviny
• Penetrácie
• Lazúrovacie laky
• Emaily pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Hydroizolačné prostriedky
• Tónovacie pasty
• Zatepľovacie systémy

• Lignofix – ochrana dreva
• Laguna – bazénová chémia
• Fungi – protiplesňové prípravky
• Protipožiarne nátery
• Anti – graffiti program
• Dezinfekčné prípravky
• Prípravky proti hmyzu
• Veterinárne prípravky
• Organické syntézy
• Zákazková a zmluvná výroba
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nových výrobkov alebo inováciami tak, aby spoločnosť neustále ponúkala vysoko 
kvalitné a pritom bezpečné výrobky za primeranú cenu. 
Pre vývoj a servis koloristiky slúži samostatné laboratórium, ktoré svoje služby 
poskytuje i pre externých zákazníkov. 

• Reprofilačné malty na opravy betónových konštrukcií
• Opravné a kozmetické malty na betón
• Cementové adhézne mostíky
• Samonivelačné hmoty
•  Hydroizolačné hmoty
•  Expanzné zálievky
•  Malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy
• Lepidlá na obklady a dlažby
• Škárovacie hmoty
• Tesniace cementové malty

• Fasádne farby
• Interiérové farby
• Nátery na betónové konštrukcie
• Omietkoviny
• Penetrácie
• Lazúrovacie laky
• Emaily pre vnútorné a vonkajšie použitie
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• Tónovacie pasty
• Zatepľovacie systémy
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• Fungi – protiplesňové prípravky
• Protipožiarne nátery
• Anti – graffiti program
• Dezinfekčné prípravky
• Prípravky proti hmyzu
• Veterinárne prípravky
• Organické syntézy
• Zákazková a zmluvná výroba
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REFERENCIE

chémia pre život

stavebné hmoty s tradíciou

cca 300.000.000 m3

čo je

cca 3.000.000 kg
bazénovej chémie, 

ktorú je možné ošetriť

Vyrobené

Objem Lipna

LAGUNA
bazénová chémia

•    Volkswagen Bratislava, Martin
•    PSA Trnava
•    KIA Žilina
•    EUROPA BC a SC Banská Bystrica
•    AE Mochovce
•    Výstavba diaľnice R1 

Nitra – Banská Bystrica – Pribina
•    Výstavba diaľnice D1 

Studenec – Behárovce
•    Výstavba diaľnice D1 

Jablonov – Studenec
•    Výstavba diaľnice D3 

Hričovské podhradie – Žilina
•    Výstavba diaľnice Ladce – Sverepec

dávame betónu charakter

vo farbách kvality

Maliarske farby 

cca 70.000.000 m2 = 70 km2

15.000.000 kg farieb
čo zodpovedá

tzn. kompletná výmaľba

cca 350.000 bytov 2+1

alebo

2,5 × rozloha nádrže Liptov. Mara

Fasádne farby

cca 20.000.000 m2 = 20 km2

6.000.000 kg 
fasádnych farieb, čo zodpovedá

čo sa taktiež rovná

100.000 bežných rodinných domov

cca 200× Václavské Námestie

40.000 bežných rodinných domov

zatepľovacieho systému

 8.000.000 m2

to je plocha predstavujúca

24 kt = 24.000.000 kg
omietkovin

LIGNOFIX 
osvedčená kozmetika dreva

1.000.000

 7.000.000 kg
ochranných prostriedkov na drevo, 

čo zodpovedá ošetreniu krovu viac ako

Vyrobené

bežných rodinných domov 10 × 10

takmer 7 mil. m3 dreva
čo je necelá polovica celého 

vyťaženého dreva za rok

na území SR
tzn. polovica dreva vyťaženého 

v SR by mohla byť ošetrená

Lignofixom

Divízia Speciální malty  
K Nádraží 197/ 1, 281 21 Červené Pečky
specialnimalty@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332
www.stachema.cz

Divízia Chemické přípravky 
Sokolská 1041, 276 01 Mělník 
melnik@stachema.cz 
tel.: +420 315 670 392
www.stachema.cz

Divízia Povrchové úpravy 
U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný 
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5
www.stachema.cz

Divízia Průmyslová lepidla  
Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno 
brno.info@stachema.cz 
tel.: +420 548 216 591
www.stachema.cz 

STACHEMA CZ  s.r.o.

Divízia Stavební chemie 
Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín  
stachema@stachema.cz 
tel./fax: +420 321 737 666
www.stachema.cz Profil spoločnosti

Spoločnosť STACHEMA bola založená v roku 1991 v Bratislave 
na Slovensku, následne v Zibohlavoch pri Kolíne, v Českej re-
publike. V súčasnosti je jedným z popredných výrobcov a dodá-
vateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov 
pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a  špeciál-
nych hmôt.

Spoločnosť STACHEMA tvoria divízie – divízia Stavebná chémia, 
divízia Špeciálne malty, divízia Chemické prípravky, divízia Po-
vrchové úpravy, divízia Priemyslové lepidlá a divízia Servis.

Výrobný sortiment divízií zahŕňa prísady do betónu a mált, sys-
témy určené na ochranu a povrchovú úpravu fasád a staveb-
ných konštrukcií, omietok, betónu i zatepľovacích systémov. 
Ďalej zahŕňa výrobky na úpravu povrchov interiérov, materiály 
pre impregnáciu a povrchovú úpravu dreva a širokú radu úžit-
kovej chémie a lepidiel pre najrôznejšie spôsoby použitia. 

Pre skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu zákazní-
kom, poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych skúšok 
slúži Akreditované stavebné skúšobné laboratórium v Rovinke. 

Kompletný sortiment spoločnosti STACHEMA je na území 
Slovenska ponúkaný v rámci firemných zastúpení. V Českej 
republike prostredníctvom spoločnosti STACHEMA CZ s.r.o. 
Na trhoch nových členských štátov EÚ a východnej Európy for-
mou dcérskych spoločností a preverených dlhodobých obchod-
ných partnerov. 

Všetky výrobky spoločnosti STACHEMA sú vyrábané v súlade 
s platnými európskymi a národnými normami. Na výrobky sú 
vydané prehlásenia o vlastnostiach, resp. prehlásenia o zhode. 
Tam, kde je to možné, majú výrobky európsky certifikát CE. 

CERTIFIKÁCIA A ISO
Spoločnosť STACHEMA v roku 2003 splnila požiadavky pre 
udelenie certifikátu zhody systému riadenia kvality s EN ISO 
9001:2008.
Pre splnenie noriem Európskej únie z odboru stavebnej chémie 
a certifikácie výrobkov na trh EÚ je držiteľom európskych cer-
tifikátov pre skupiny výrobkov zo sortimentu stavebnej chémie 
a prísad podliehajúcich splneniu požiadaviek STN EN 934-2, 
STN EN 934-3 a STN EN 934-5.

O SPOLOČNOSTI
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DIVÍZIA STAVEBNÁ CHÉMIA
- prísady a aditíva do betónu – superplastifikátory, urýchľovače, 
spomaľovače, prostriedky pre ošetrenie povrchu betónu, prísa-
dy do mált...

DIVÍZIA ŠPECIÁLNE MALTY
- malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy, opravné 
a  kozmetické malty na betón, samonivelačné hmoty, lepidlá 
na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, tesniace cementové 
malty, špeciálne zálievky, reprofilačné malty na opravy betó-
nových konštrukcií, hydroizolačné hmoty...

DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
– náterové hmoty, omietkoviny, zatepľovacie systémy, fasádne 
farby, interiérové farby, penetrácie, lazúrovacie laky, emaily 
pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizačné nátery, de-
koratívne povrchy, epoxidové a polyuretánové nátery, gumové 
koberce, kamenné koberce ...

DIVÍZIA CHEMICKÉ PRÍPRAVKY
– prípravky proti plesniam, bazénová chémia, antigraffiti pro-
gram, veterinárne prípravky, biocídne prípravky na drevo, prí-
pravky proti hmyzu, čistenie dreva, protipožiarne nátery...

DIVÍZIA PRIEMYSLOVÉ LEPIDLÁ
– lepidlá pre remeselníkov a domácich majstrov, pre čalún-
nikov, na drevo a nábytok, na parkety a podlahoviny, na obuv 
a  kožu, papier a obaly, samonivelačné hmoty, epoxidové a  po-
lyuretánové náterové hmoty, živice, riedidlá a odstraňovače le-
pidiel, vodorovné dopravné značenie…

DIVÍZIA SERVIS
– Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiá-
lov, koloristické systémy...

KOŠICE
Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: +421 55 6998 320-1 
e-mail: kosice@stachema.sk
www.stachema.sk

ZVOLEN
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 678 2301-2
e-mail: zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

ROVINKA
900 41, Rovinka 411
tel: +421 2 4598 5500-2
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk

STACHEMA Bratislava a.s.

PREDSTAVENIE DIVÍZIÍ
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Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín  
stachema@stachema.cz 
tel./fax: +420 321 737 666
www.stachema.cz Profil spoločnosti

Spoločnosť STACHEMA bola založená v roku 1991 v Bratislave 
na Slovensku, následne v Zibohlavoch pri Kolíne, v Českej re-
publike. V súčasnosti je jedným z popredných výrobcov a dodá-
vateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov 
pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a  špeciál-
nych hmôt.

Spoločnosť STACHEMA tvoria divízie – divízia Stavebná chémia, 
divízia Špeciálne malty, divízia Chemické prípravky, divízia Po-
vrchové úpravy, divízia Priemyslové lepidlá a divízia Servis.

Výrobný sortiment divízií zahŕňa prísady do betónu a mált, sys-
témy určené na ochranu a povrchovú úpravu fasád a staveb-
ných konštrukcií, omietok, betónu i zatepľovacích systémov. 
Ďalej zahŕňa výrobky na úpravu povrchov interiérov, materiály 
pre impregnáciu a povrchovú úpravu dreva a širokú radu úžit-
kovej chémie a lepidiel pre najrôznejšie spôsoby použitia. 

Pre skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu zákazní-
kom, poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych skúšok 
slúži Akreditované stavebné skúšobné laboratórium v Rovinke. 

Kompletný sortiment spoločnosti STACHEMA je na území 
Slovenska ponúkaný v rámci firemných zastúpení. V Českej 
republike prostredníctvom spoločnosti STACHEMA CZ s.r.o. 
Na trhoch nových členských štátov EÚ a východnej Európy for-
mou dcérskych spoločností a preverených dlhodobých obchod-
ných partnerov. 

Všetky výrobky spoločnosti STACHEMA sú vyrábané v súlade 
s platnými európskymi a národnými normami. Na výrobky sú 
vydané prehlásenia o vlastnostiach, resp. prehlásenia o zhode. 
Tam, kde je to možné, majú výrobky európsky certifikát CE. 

CERTIFIKÁCIA A ISO
Spoločnosť STACHEMA v roku 2003 splnila požiadavky pre 
udelenie certifikátu zhody systému riadenia kvality s EN ISO 
9001:2008.
Pre splnenie noriem Európskej únie z odboru stavebnej chémie 
a certifikácie výrobkov na trh EÚ je držiteľom európskych cer-
tifikátov pre skupiny výrobkov zo sortimentu stavebnej chémie 
a prísad podliehajúcich splneniu požiadaviek STN EN 934-2, 
STN EN 934-3 a STN EN 934-5.
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DIVÍZIA STAVEBNÁ CHÉMIA
- prísady a aditíva do betónu – superplastifikátory, urýchľovače, 
spomaľovače, prostriedky pre ošetrenie povrchu betónu, prísa-
dy do mált...

DIVÍZIA ŠPECIÁLNE MALTY
- malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy, opravné 
a  kozmetické malty na betón, samonivelačné hmoty, lepidlá 
na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, tesniace cementové 
malty, špeciálne zálievky, reprofilačné malty na opravy betó-
nových konštrukcií, hydroizolačné hmoty...

DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
– náterové hmoty, omietkoviny, zatepľovacie systémy, fasádne 
farby, interiérové farby, penetrácie, lazúrovacie laky, emaily 
pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizačné nátery, de-
koratívne povrchy, epoxidové a polyuretánové nátery, gumové 
koberce, kamenné koberce ...

DIVÍZIA CHEMICKÉ PRÍPRAVKY
– prípravky proti plesniam, bazénová chémia, antigraffiti pro-
gram, veterinárne prípravky, biocídne prípravky na drevo, prí-
pravky proti hmyzu, čistenie dreva, protipožiarne nátery...

DIVÍZIA PRIEMYSLOVÉ LEPIDLÁ
– lepidlá pre remeselníkov a domácich majstrov, pre čalún-
nikov, na drevo a nábytok, na parkety a podlahoviny, na obuv 
a  kožu, papier a obaly, samonivelačné hmoty, epoxidové a  po-
lyuretánové náterové hmoty, živice, riedidlá a odstraňovače le-
pidiel, vodorovné dopravné značenie…

DIVÍZIA SERVIS
– Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiá-
lov, koloristické systémy...

KOŠICE
Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: +421 55 6998 320-1 
e-mail: kosice@stachema.sk
www.stachema.sk

ZVOLEN
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 678 2301-2
e-mail: zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

ROVINKA
900 41, Rovinka 411
tel: +421 2 4598 5500-2
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk

STACHEMA Bratislava a.s.

PREDSTAVENIE DIVÍZIÍ


