
Klebstoffe und Compounds
Kleje i masy uszczelniajace



Anspruch verbindet – Sie mit einem  
leistungsstarken Technologiepartner

Für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg muss man vor allem 

eines können: den Unterschied machen. Und diesen muss 

Ihr Kunde wollen und wahrnehmen. Ohne Ihren konsequent 

verfolgten Anspruch an Ihre Qualität, die Wirtschaftlichkeit 

Ihrer Prozesse, kurz das Ergebnis Ihrer Arbeit, wird sich 

keine Differenzierung einstellen. Intelligent eingesetzte 

Klebstoff- und Compound technologie bietet zahlreiche 

Möglichkeiten den Unterschied herzustellen. Ihnen mit 

unseren Produktsystemen und unserem Know-how dazu zu 

verhelfen ist unser Anspruch.

Wymagania łączą …
… Państwa z silnym 
technologicznie partnerem

Aby osiągnąć na rynku trwały sukces, trzeba przede 

wszystkim się na nim wyróżniać. Tego Państwa klient jest 

świadom i tego wymaga. Bez konsekwentnej dbałości o 

jakość i wydajność Państwa produkcji – wyników Państwa 

pracy – nie można się wyróżnić. Inteligentnie stosowana 

technologia klejów i mas uszczelniających daje bogate 

możliwości wyróżnienia się na rynku. Naszym dążeniem 

jest stałe wspomaganie Państwa w osiągnięciu tego celu 

oferowanymi przez nas systemami produktów i posiadaną 

technologią.

Wymaganie
Anspruch



Expertise und Engagement für Ihren Erfolg
Umsetzung von Know-how und Technologie in Prozesse mit mehr Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung bedürfen intensiven

Dialogs und Entschlusskraft. Unsere Mitarbeiter stellen Ihren Erfolg sicher. Ausgewählte berufliche Qualifikation und intensives 

internes Training sorgen für die Expertise. Entfaltungsmöglichkeit, Eigenverantwortung und attraktive Karrierewege sind Quellen 

für überdurchschnittliche Motivation.

Eksperci zaangażowani w Państwa sukces
Zamiana know-how i technologii w efektywniejszą produkcję i zysk wymaga intensywnego dialogu i zdecydowania. Nasi 

pracownicy zapewnią Państwa sukces. Wysokie kwalifikacje zawodowe i intensywne szkolenia wewnętrzne czynią z nich 

ekspertów. Możliwość rozwoju, osobista odpowiedzialność i atrakcyjne ścieżki kariery są źródłem ich ponadprzeciętnej 

motywacji.

International regionalen  
technischen Support nutzen

Erfolg kennt keine nationalen Grenzen. Eine inter national 

ausgerichtete Organisationsstruktur mit eigenen Tochter-

gesellschaften und Beteiligungen sowie mit einem ständig

wachsenden Netzwerk an ausgewählten Kooperations-

partnern, die unsere Philosophie teilen und denen wir 

intensiv unser Know-how vermitteln, bilden den Rahmen. 

So können Sie sich bereits heute auf unseren uneingeschränk-

ten Support vor Ort verlassen. In den Wachstumsregionen 

Ihrer Industrie – in Europa und dar über hinaus. 

Międzynarodowe wsparcie regionalne

Sukces nie zna granic państwowych. Jego ramy tworzy

nasza międzynarodowa struktura organizacyjna z 

własnymi filiami i spółkami joint venture oraz stale 

rozwijaną siecią podzielających naszą filozofię partnerów, 

którym przekazujemy nasze know-how. Już dziś mogą 

Państwo zdać się na oferowane przez nas nieograniczone 

wsparcie regionalne. Tam gdzie Państwo działają – 

w Europie i poza nią.



Immer auf die beste  
Technologie zurückgreifen

Aufgrund unserer breiten Technologiekompetenz haben

Sie die Möglichkeit sich auf nur einen Partner zu verlassen. 

Und wir können ohne Kompromiss die beste Anwendung 

beraten und zusätzlich den Unterschied aus dem Zusammen-

spiel verschiedener Technologien im Systemaufbau generieren. 

Sowohl bei wässrigen, lösemittelbasierten und reaktiven 

Systemen, als auch bei pulvrigen, zementären oder Anhydrit-

systemen bis hin zu Hotmelts.

Sięgać zawsze po 
najlepszą technologię

Ze względu na nasze szerokie kompetencje mają 

Państwo możliwość zdania się na jednego tylko partne-

ra. My zaś możemy doradzić najlepsze rozwiązanie bez 

kompromisów i dodatkowo przekazać Państwu korzyści 

wynikające z zastosowania całego spójnego systemu – 

zarówno przy systemach wodnych, jak i rozpuszczal-

nikowych, reaktywnych, proszkowych, cementowych, 

anhydrytowych i systemach hot-melt.

Fortschritt
Postep



Postep

Teil eines systematischen Innovationsprozesses sein 
Mehr als 15 % unserer Beschäftigten sind hochqualifizierte Mitarbeiter in Entwicklung und Anwendungstechnik. Kontinuierlich 

hohe Investitionen in Equipment, Prüfung und Zusammenarbeit mit externen Experten sorgen für höchste Effizienz und 

Flexibilität. Ein methodengestützter Innovationsprozess und ein enger Dialog mit Ihnen sorgen dafür, dass sich die Anforderungen 

der Vorreiter einer Branche frühzeitig und greifbar in unseren Branchenprogrammen niederschlagen.

Mit Branchenspezialisten 
kommu ni zie ren − von Synergien     
profitieren

Unsere Produktprogramme und Organisations strukturen 

finden Sie streng auf Ihre Branche fokussiert:  

Parkett- und Bodenleger im Bereich der Verlegewerk stoffe;  

Polstermöbel- und Matratzenindustrie, Em ballagen industrie, 

Schuhindustrie, Bau- und Auto mobilzulieferindustrie im 

Be reich der Industriesysteme. Von den sich ergebenden 

Synergien in der Technologie, z. B. im Rohstoffbaukasten 

und im Innovationsprozess, profitieren Sie branchenüber-

greifend.

Być częścią systematycznego procesu innowacji 
Ponad 15 % naszej kadry to wykwalifikowani pracownicy działu rozwoju i działu technicznego. Wysokie inwestycje 

w wyposażenie, kontrolę i współpracę z zewnętrznymi ekspertami zapewniają nam najwyższą wydajność i elastyczność. 

Wspomagany metodycznie proces innowacyjny i ścisła komunikacja z Państwem – naszymi klientami – zapewniają szybką 

odpowiedź na wymagania liderów danej branży.

Komunikacja ze 
specjalistami w branży —
korzyść z synergii

Nasz program produkcji i struktury organizacyjne są 

ściśle nakierowane na Państwa branżę: 

klejenie podłóg drewnianych i elastycznych, produkcja 

mebli tapicerowanych, materaców, przemysł opakowań, 

obuwniczy, budowlany czy samochodowy. Z synergii 

w zakresie technologii – w składzie surowcowym i we 

wprowadzaniu innowacji – korzystają Państwo działając 

w każdej z tych branż.



Konstante Qualität für Ihre Prozesse

Produktfunktionalität ist das Fundament. Aber erst mit der 

Fähigkeit, insbesondere bei komplexen Formulierungen, eng 

geführte Spezifikationen konti nuierlich zu reproduzieren, 

ermöglichen wir es Ihnen, größtmögliche Wirt schaftlichkeit 

in Ihren Arbeitsabläufen zu erzielen. Frühzeitige Investitionen 

in die Optimierung der eigenen Prozesse, eingebettet in 

eine transparente Qualitätsorganisation nach DIN EN ISO 

9001:2000 und eine Kultur des Total Quality Management, 

begründen die führende Rolle von Wakol.

Stała jakość dla Państwa procesów 
produkcyjnych

Funkcjonalność produktu ma znaczenie fundamentalne. 

Jednakże dopiero możliwość jego ciągłej reprodukcji 

w stałej jakości pozwoli na efektywne jego wykorzystanie 

w Państwa produkcji. Nasze inwestycje w optymalizację 

własnej produkcji, przejrzysta organizacja jakości według 

DIN EN ISO 9001:2000 i stosowanie Total Quality Manage-

ment stanowią o wiodącej roli firmy Wakol.

Zuverlässigkeit
Niezawodnosc´  ́



Gemeinsam Verantwortung  
für unsere Umwelt übernehmen

Die Qualität der Umwelt ist Teil der Produktqualität. Aktiver 

Verarbeiter- und Endverbraucherschutz, scho   nen   der Um- 

gang mit den natürlichen Ressourcen, vor ausschauende 

Umsetzung von Maßnahmen zum Arbeits- und Umwelt-

schutz, leiten stets unser Handeln. Unsere diesbezügliche 

Priorität verbin  det uns mit Ihnen: Eine transparente,  

offene Infor ma tion ist Teil unserer Beratung für Sie.

Wspólna odpowiedzialność za 
środowisko naturalne

Dbałość o środowisko to część naszej polityki jakości 

produktu. Aktywna dbałość o zdrowie pracownika 

i konsumenta, oszczędne obchodzenie się z surowca-

mi naturalnymi oraz planowanie wydatków na ochronę 

pracy i ochronę środowiska kierują naszym działaniem. Te 

priorytety łączą nas z Państwem, gdyż doradzamy i w tym 

zakresie służąc przejrzystą, pełną informacją.

Die Effizienz in Logistik und Versorgung steigern 
Unsere leitrechnergesteuerte Produktion sorgt nicht nur für ein Höchstmaß an Prozesskontrolle, sondern auch für ein Maximum 

an Flexibilität in Zeit und Verpackung. Es lässt sich nicht jeder Wunsch erfüllen, aber eine optimale Warenversorgung können wir 

Ihnen garantieren. Verbesserungen auf diesem Gebiet sind immer lohnend: Wir setzen sie gerne für Sie und mit Ihnen um.

Większa wydajność w logistyce i zaopatrzeniu 
Nasza sterowana komputerowo produkcja zapewnia nie tylko najwyższy poziom kontroli procesów, ale również 

maksymalną elastyczność w zakresie czasu i pakowania. Nie możemy spełnić wszystkich Państwa życzeń, ale możemy 

zapewnić optymalne zaopatrzenie w towar. Usprawnienia w tym zakresie są zawsze opłacalne: wprowadzamy je chętnie 

dla Państwa i z Państwem.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001 131
Fax +49 (0) 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 (0) 5523 647 00
Fax +43 (0) 5523 647 0064
www.wakol.at

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Heroldów 6
PL-01-991 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 834 03 33
Fax +48 (0) 22 569 99 17
www.loba-wakol.pl

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145 Waalwijk  
Tel. +31 (0) 416 566 530
Fax +31 (0) 416 566 531
www.maiburg.nl

Aldo Products Company, Inc.
1604 N. Main St.
Kannapolis, N.C. 28081, USA
Tel. +1 (0) 704 9323 054
Fax +1 (0) 704 9323 041
www.aldoproducts.com

Wakol Adhesa AG/SA
Untere Zollgasse 129
CH-3063 Ittigen BE
Tel. +41 (0) 31 9210 755
Fax +41 (0) 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba GmbH & Co. KG 
Leonberger Straße 56-62         
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 7156 357 0
Fax +49 (0) 7156 357 147
www.loba.de

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 Waalwijk  
Tel. +31 (0) 416 566 540
Fax +31 (0) 416 566 531
www.lecol.nl


