INFORMACJE OGÓLNE
A. Historia firmy Deitermann
Pierwsze patentowe zastrzeżenia nazw towarowych
produktów firmy dokonane zostały w 1920 r. Obejmowały
one grupę zapraw mineralnych produkowanych na bazie
cementu pod nazwą CERINOL. Kolejne nazwy towarowe
wyrobów Deitermanna to EUROLAN (1930), a w latach
późniejszych to PLASTIKOL i SUPERFLEX. Nazwy te
towarzyszą wielu produktom do dnia dzisiejszego.
Osiągnięcia w nauce i technice były szybko przenoszone
do laboratorium firmy, gdzie wykorzystywano je do
opracowywania recept na nowe i coraz lepsze produkty
chemii budowlanej.
Rosnąca ilość wyrobów firmowych wymagała ich
uszeregowania w kompletne systemy technologiczne.
Dzisiaj jest ich 17 i obejmują około 250 produktów. Ich
cechą jest jakość, innowacyjność i niezawodność.
B. Deitermann w Polsce
Na polskim rynku budowlanym firma pojawiła się w
1991 r. Stały, intensywny rozwój pozwolił na wybudowanie
we Wrocławiu w pełni zautomatyzowanej wytwórni suchych
zapraw. W tym czasie wybudowano również Centrum
Szkoleniowe, gdzie do sierpnia 2007 r. przeszkolono
ponad 7 tysięcy pracowników przedsiębiorstw
budowlanych. Ich wiedza i nabyte doświadczenie jest
ważnym ogniwem w systemie zapewnienia jakości.
Naczelna dewiza firmy to jakość i niezawodność.
Od czerwca 2003 r. firma Deitermann Polska weszła w skład
Maxit Group. Dzięki wzajemnie uzupełniającym się
produktom, zwiększona została oferta najwyższej jakości
wyrobów chemii budowlanej.
C. Deitermann na Podkarpaciu
Według dokumentów zachowanych w Rzeszowskim
Oddziale PZITB pierwsze otwarte szkolenie technologiczne
w zakresie produktów firmy odbyło się w naszym
Stowarzyszeniu 2 kwietnia 1996 r. Szkolenie osobiście
prowadził Prezes Zarządu Pan dr inż. Mariusz Jackiewicz.
Zainteresowanie i frekwencja były tak duże, że słuchacze
musieli stać w sali i holu. Od tego czasu wyroby i
technologie firmy Deitermann na stałe weszły do
budownictwa naszego regionu.
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