
Troszczymy się
 o ludzi

i środowisko,
w którym żyją



We care = 
długotrwałe 
relacje

Weber 
to doświadczenie 
i wiedza na całym świecie:

  10.000 osób w 57 krajach,
  blisko 200 zakładów 

produkcyjnych.

Oferujemy pełną gamę rozwiązań 

konstrukcyjnych, budowlanych i remontowych. 

Jesteśmy producentem wysokiej jakości 

materiałów budowlanych stosowanych podczas 

prac elewacyjnych i ociepleniowych. Oferujemy 

ponadto szeroką gamę zapraw i preparatów 

do układania płytek oraz kamienia naturalnego, 

podkłady podłogowe, posadzki, produkty 

hydroizolacyjne, zaprawy techniczne.

Innowacyjne rozwiązania Weber są 

z powodzeniem stosowane w 57 krajach. 

Na polskim rynku istniejemy od 20 lat i stale się 

rozwijamy. W Polsce nasz zespół liczy obecnie 

ponad 260 osób, zatrudnionych w trzech 

nowoczesnych fabrykach oraz wysokowydajnych 

terminalach logistycznych z centrami 

barwienia. Od 2009 r. działamy w ramach Grupy 

Saint-Gobain – światowego lidera na rynkach 

związanych z budownictwem.

We care
W Weber wierzymy, że w branży budowlanej 

najważniejsza jest troska o ludzi i środowisko, 

w którym żyją.

Obietnice naszej marki:

 Dla tych, którzy projektują,

 Dla tych, którzy produkują,

 Dla tych, którzy budują

 Dla tych, którzy mieszkają w budynkach.

Kiedy inni tylko sprzedają produkty, 

my troszczymy się o życie ludzi.  

Weber, we care.



Produkty elewacyjne Weber

Kompleksowe systemy ociepleniowe Weber 

są przeznaczone zarówno do prac w nowych 

budynkach, jak i w obiektach poddawanych 

termomodernizacji. Fachowcy cenią nasze 

systemy za wysoką jakość zapraw klejących, 

tynków oraz farb. Klientom korzystającym 

z systemów ociepleniowych Weber zapewniamy 

długoletnią gwarancję.

Systemy ociepleniowe Weber różnią się między 

sobą ze względu na:

  rodzaj zastosowanego materiału izolacyjnego 

(styropian, styrodur, wełna mineralna, płyta 

rezolowa),

  właściwości użytych zapraw klejących

  rodzaj wykończenia (tynki akrylowe, silikatowe, 

silikonowe, farby).

Elewacja wykonana w technologii Weber jest 

wyjątkowo trwała i estetyczna. O popularności 

naszych produktów świadczy fakt, że wykonano 

już ponad 100 mln m² elewacji z wykorzystaniem 

systemów ociepleniowych Weber!

Klienci chętnie wybierają także zaprawy 

tynkarskie Weber, ponieważ są one dostępne 

w szerokiej gamie kolorystycznej, różnorodnej 

strukturze (baranek lub kornik) i uziarnieniu.



Produkty podłogowe Weber

Ponad 40 lat doświadczenia czyni nas światowym 

liderem w zakresie projektowania i aplikowania 

podkładów podłogowych oraz posadzek. 

Stale wyznaczamy nowe kierunki rozwoju 

i gwarantujemy wysoką jakość.

Weber kontynuuje tradycje firmy Maxit 

i Optiroc, która jako pierwsza wprowadziła 

na rynek samopoziomujące, cementowe, 

a co najważniejsze pompowalne podkłady 

podłogowe. Ta technologia zrewolucjonizowała 

pracę wykonawców i sprawiła, że podnieśli się  

oni z kolan.

Weber jest autorem wielu systemów 

posadzkowych wykorzystujących zarówno 

technologię samopoziomujących mas 

podłogowych, jak i nowoczesnych jastrychów 

cementowych.

weber.floor to:
  ponad 600 mln m2 wykonanych podkładów 

podłogowych i posadzek przemysłowych

  innowacyjna koncepcja wyznaczająca 

najwyższe standardy i jakość

  sieć profesjonalnych wykonawców

  kompletne rozwiązania – projektowanie, 

dostawa i wykonanie.



Zaprawy techniczne

Zaprawy techniczne Weber to grupa produktów 

do zadań specjalnych. W 2009 roku w wyniku fuzji, 

marka Deitermann weszła w skład oferty marki 

Weber, tworząc silny segment zaawansowanych 

technicznie produktów. Podtrzymując założenia 

blisko 100 lat tradycji, niezmiennie odpowiadamy 

na wielowymiarowe i skomplikowane wyzwania 

techniczne. Zachowując znak Deitermann 

Technology Inside nawiązujemy do historii, 

jednocześnie wdrażając innowacje. 

W obszarze zapraw technicznych Weber, 

proponujemy kompleksowe rozwiązania dla:

  hydroizolacji (izolacje polimerowo-bitumiczne, 

izolacje mineralne, izolacje poliuretanowe 

PUR System)

  napraw, wzmacniania i ochrony konstrukcji 

żelbetowych (zaprawy naprawcze PCC, iniekcje 

do naprawy zarysowań betonu, powłoki 

ochronne)

  renowacji murów (system tynków 

renowacyjnych, wtórna izolacja pozioma muru)

  posadzek przemysłowych (systemy posadzek 

mineralnych i żywicznych).

We care = 
empatia



Pełna gama produktów Weber

Ważne miejsce w naszej ofercie zajmują produkty 

do prac wykończeniowych.

Proponujemy w tym zakresie zaprawy klejące 

do płytek ceramicznych, gresu, szkła i kamienia 

naturalnego. Zaprawy te przeznaczone są 

do wnętrz oraz dzięki temu, że są mrozoodporne, 

także na zewnątrz. Można je stosować na różnego 

rodzaju podłoża zarówno na ściany jak 

i na podłogi.

Ofertę klejów do płytek Weber uzupełniają izolacje 

podpłytkowe, fugi, silikony i taśmy uszczelniające.

Przygotowując naszą ofertę mamy zawsze 

na uwadze zdrowie i komfort pracy wykonawców. 

Przykładem takiego działania jest m.in. specjalna 

seria klejów o zmniejszonym pyleniu.

Weber to także lekkie tynki cementowo-wapienne 

do stosowania na ścianach i sufitach, zaprawy 

murarskie do murowania drobnych elementów 

architektonicznych oraz ścian z cegieł 

klinkierowych, elewacyjnych, betonu, gazobetonu 

i silikatów.

Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę 

w 24 godziny! 

Zachęcamy Państwa  
do kontaktu z nami 
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00

We care = 
dobre 
samopoczucie


