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Każda podróż przez Polskę dostarcza 
wiele satysfakcji – setki obiektów mo-
stowych, kilometry dróg, torów kole-
jowych i tramwajowych, niezliczone 
wręcz budowle w mniejszych i więk-
szych miastach. Polska zmieniła się 
nie do poznania, a my z dumą mo-
żemy powiedzieć, że uczestniczyli-
śmy w realizacji wielu kluczowych 
obiektów w kraju. Sika na polskim 
rynku istnieje od 25 lat i w ciągu tego 
ćwierćwiecza nieustannie się rozwi-
jała. Jesteśmy globalnym koncer-
nem chemicznym specjalizującym 
się w rozwoju i produkcji komplek-
sowych systemów, technologii i pro-
duktów do klejenia, uszczelniania, 
tłumienia, wzmacniania, naprawy 
i ochrony konstrukcji w budownic-
twie oraz przemyśle. Przedstawia-
my nasze wartości, które pozwoli-
ły nam uzyskać wiodącą pozycję 
na rynku.

Innowacje to nasza pasja

Nasz sukces opiera się na jakości, 
trwałości oraz niezawodności na-
szych produktów. Znaczący nacisk 
kładziemy na badania i rozwój, wyko-
rzystując nasze wieloletnie doświad-
czenie do projektowania i wdrażania 
innowacyjnych systemów. Oferuje-
my inteligentne rozwiązania wykorzy-
stujące najbardziej zaawansowane 
technologie, doradztwo techniczne 

i wsparcie inwestycji. Nasze pro-
dukty spełniają najnowsze normy 
i przepisy – gwarantując klientom 
pewność pracy z wysokiej jakości 
rozwiązaniami. 

Zrównoważony rozwój 

Zrównoważony rozwój zawsze był 
częścią tożsamości firmy Sika, 
a od dłuższego czasu jest kluczo-
wym elementem innowacyjności 
naszej firmy. Czujemy się zobowią-
zani do działania w zgodzie ze zrów-
noważonymi wartościami i ciągłe-
go doskonalenia. Nasza strategia 
MORE VALUE LESS IMPACT odno-
si się do zaangażowania firmy Sika 
w maksymalizację wartości naszych 
rozwiązań, tworzenia długotermino-
wych korzyści dla wszystkich za-
interesowanych stron przy jedno-
czesnym znaczącym zmniejszeniu 

ryzyka, zużycia zasobów i wpływu 
na otoczenie.

Kompleksowe wsparcie 
techniczne

Sukces Sika tworzy też zespół wy-
kwalifikowanych specjalistów, których 
szerokie kompetencje techniczne 
umożliwiają szybką i kompleksową 
odpowiedź na potrzeby naszych 
klientów. To dzięki naszym pracow-

nikom nie boimy się wyzwań i an-
gażujemy się w złożone i ambitne 
projekty. Za cel postawiliśmy sobie 
budowanie długotrwałych relacji z na-
szymi klientami w oparciu o wzajem-
ne zaufanie. Nasze doświadczenia 
pozwalają nam oferować komplekso-
we doradztwo techniczne na każdym 
etapie realizacji inwestycji – od pla-
nowania po wykonawstwo.

Sika wspiera projekty BIM

Sika oferuje szereg systemów w for-
mie obiektów BIM z wbudowanymi 
danymi, dotyczącymi produktów 
i geometrii rozwiązań, odpowiadają-
cych specyfikacjom i spełniających 
wymagania użytkowników. Obiekty te 
mogą być zintegrowane z modelem 
informacji o budynku BIM, co przy-
spiesza proces planowania i popra-
wia jakość danych. Korzystanie z mo-

delowania BIM pozwala na uzyskanie 
większego wpływu na koszty i wy-
dajność procesu, co przekłada się 
na możliwość optymalizacji w trak-
cie całego cyklu życia obiektu, za-
czynając od planowania, poprzez 
projektowanie i realizację inwesty-
cji – do zarządzania, użytkowania 
i utrzymania obiektu.

Od ponad 25 lat  
budujemy Polskę


