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W 2020 roku Remmers Polska otwarła nowe Centrum Serwisowe w Warszawie

Nowa lokalizacja zastąpiła dotychczasowy magazyn regionalny. Nowoczesny i dobrze skomunikowany – taki właśnie
jest obiekt Remmers zlokalizowany przy ul. Baletowej 30 D w Warszawie.

Zmiana lokalizacji jest naturalnym skutkiem rozwoju firmy. Zmieni się wiele: większy metraż, nowe rozwiązania
infrastrukturalne oraz dodatkowe miejsca magazynowe. Sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe pozwolą nam z
kolei na organizacje spotkań, szkoleń i pokazów praktycznych.
Ten obiekt to trzecie Centrum Serwisowe Remmers w Polsce. Pierwsze powstało w Gdańsku (2017), a kolejne otwarto
w 2019 roku w Krakowie.
Centrum Serwisowe w Warszawie
ul. Baletowa 30 D
02-867 Warszawa
warszawa@remmers.pl
W nowym Centrum Serwisowym w Warszawie oferujemy Klientom nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu, ale
przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy.
Poniżej przedstawiamy tematy warsztatów szkoleniowych na 2020 rok:
1.
2.
3.
4.
5.

Czyszczenie powierzchni architektonicznych w renowacji i konserwacji zabytków.
Przegląd produktów stosowanych w renowacji i konserwacji zabytków..
Tynki renowacyjne oraz nowe technologie zapraw i powłok elewacyjnych
Renowacje zabytkowych i współczesnych elewacji kamiennych oraz ceglanych w technologii .
Jak nie strzelać z armaty do wróbla, czyli o doborze rozwiązań hydroizolacyjnych do istniejących obciążeń i
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przyczyn zawilgocenia.
6. W którą stronę płynie woda w murze, czyli czemu niektóre rozwiązania działają, a inne nie?
7. Nie taki zastrzyk straszny jak go malują, czyli o technicznych aspektach iniekcji uszczelniających.
8. Osuszające czy nie? Czyli o tynkach stosowanych na zawilgoconych przegrodach murowanych.
9. Balkon stary lepszy od nowego?
10. Jak skutecznie izolować budynek w przypadku braku możliwości odkopania.
11. Likwidacja przecieków w budynkach.
12. BIT Rapid czyli izolacja maszynowa błyskawiczna.
13. Posadzki żywiczne w garażach dużych i małych.
14. QP System czyli posadzka żywiczna w jeden dzień.
15. Mikroorganizmy wewnątrz i na zewnątrz budynku metody skutecznego zwalczania.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt e-mail szkolenia@remmers.pl lub +48 607 130 004
Foto: Centrum Serwisowe Warszawa, ul. Baletowa 30 D, Remmers Polska
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