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Świat się zmienia



 

Jesteśmy Leviat

Wsporniki i mocowania 
ze stali nierdzewnej do 
elewacji murowanych, 
techniczne połączenia 
do elementów 
betonowych i systemy 
zbrojeniowe.

Systemy łączenia 
do płyt na gruncie, 
takich jak chodniki 
i przemysłowe 
posadzki betonowe.

Szeroka gama 
technologii mocowania, 
zbrojenia betonu 
oraz mocowania do 
elewacji, zarówno 
do zastosowań 
budowlanych, jak i 
przemysłowych.

Innowacyjne produkty 
spiralne do mocowania 
oraz systemy napraw 
murarskich oferujące 
ukryte, niepowodujące 
zakłóceń techniki 
montażu.

Innowacyjne połączenia 
elementów betonowych, 
w tym wąskie, wysoko-
wytrzymałe słupy 
kompozytowe ze stali 
i betonu oraz szeroka 
gama produktów 
akustycznych.

Łącząc nasze indywidualne mocne 
strony, jesteśmy lepiej przygotowani, 
aby sprostać wymaganiom naszych 
klientów i złożoności projektów 
budowlanych w dowolnej skali, w 
dowolnym miejscu na świecie.

Jako Leviat kreujemy, modelujemy 
i tworzymy innowacyjne produkty 
i rozwiązania inżynieryjne dla 
dynamicznie rozwijającego się 
przemysłu.

Będziemy wspierać ambicje naszych 
partnerów budowlanych w tworzeniu 
bezpieczniejszych, trwalszych, 
szybszych i lepszych rozwiązań, a 
także w dalszym ciągu urzeczywistniać 
inspirujące wizje architektoniczne.

Świat się zmienia. Niezależnie  
od przyszłych wymagań naszej 
branży i otaczającego nas świata, 
Jesteśmy gotowi.

Serwis
Wykorzystanie naszych globalnych 
zasobów inżynieryjnych i mocy 
produkcyjnych usprawni nasze  
usługi, czyniąc nas bardziej 
efektywnymi i elastycznymi.

Innowacje
Połączenie naszej rozległej wiedzy 
technicznej i wiedzy rynkowej oraz 
koordynacja wszystkich naszych 
działań badawczo-rozwojowych 
pozwoli nam wprowadzać  
innowacje szybciej i skuteczniej.

Cyfryzacja
Zwiększenie inwestycji i 
dedykowanych zasobów w  
inżynierię cyfrową przyspieszy  
nasze możliwości projektowania 
i usług oraz pomoże nam lepiej 
wspierać naszych klientów  
i ich firmy.

Nasze marki produktów
Dotychczasowe marki należące do  
rodziny akcesoriów budowlanych CRH 
pozostaną w szerokiego rozumianym  
portfolio produktów Leviat.

Leviat łączy wiedzę, umiejętności i zasoby 
firm CRH zajmujących się akcesoriami 
budowlanymi w jedną globalną organizację.



 

ludzi na całym świecie lokalizacji kontynentach

3,000 60 4
Produkcja na Sprzedaż w ponad

krajach

30+

Jesteśmy gotowi

Szeroki wybór 
technologii 
mechanicznego 
łączenia prętów 
zbrojeniowych dla 
prefabrykatów i 
systemów sprężania.

Specjalistyczne 
połączenia murowe 
i betonowe, a 
także rozwiązania 
szalunkowe 
wielokrotnego 
użytku i tracone oraz 
akcesoria budowlane.

Systemy izolacyjne do 
stosowania w prefabry-
kowanych i wylewanych 
na miejscu betonowych 
przegrodach budowlanych, 
zaprojektowane z myślą o 
zwiększonej efektywności 
energetycznej i wydajności 
cieplnej.

Doskonałe systemy 
połączeń do przemy-
słowych posadzek 
betonowych, zazwyczaj ze 
zbrojoną ochroną krawędzi 
w celu zmniejszenia 
konserwacji w obszarach  
o dużym natężeniu ruchu.

Obszerne portfolio 
inżynieryjnych akcesoriów 
budowlanych i produktów 
zabezpieczających dla 
przemysłu prefabrykatów, 
konstrukcji betonowych 
wylewanych na miejscu 
budowy.

Marki te są synonimem wysokiej jakości, wydajności 
i niezawodności. Będąc wspierane przez zwiększone 
zasoby firmy i skoordynowane podejście do badań i 
rozwoju, produkty te będą nadal ulepszane i rozwijane 
pod kierownictwem Leviat.

Leviat, firma należąca do CRH, jest częścią największej na świecie firmy zajmującej się materiałami budowlanymi.
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Jako jeden zespół łączą nas wspólne 
wartości. Wartości te stanowią  
podstawę obietnic, które każdego  
dnia składamy naszym klientom i  
sobie nawzajem.

Współpraca
Razem jesteśmy  
silniejsi

Inowacje
Znajdziemy najlepsze 
rozwiązanie

Zorientowani 
na klienta
Klient jest dla nas 
najważniejszy

Integralność
Postępujemy 
właściwie

Bezpieczeństwo 
Ponad wszystko
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