Svět se mění

Jsme Leviat
Jsme připraveni

Jsme Leviat
Leviat spojuje odborné znalosti, dovednosti
a zdroje podniků v oblasti stavebního
příslušenství CRH v jediné globální organizaci.
Spojením našich individuálních
silných stránek jsme lépe vybaveni,
abychom uspokojili požadavky našich
zákazníků a složitost stavebních
projektů v jakémkoli měřítku a
kdekoli na světě.

Služby
Využití našich globálních
technických zdrojů a výrobních
možností zlepší naše služby tím,
že nás učiní flexibilnějšími
a pohotovějšími.

Jako Leviat si představujeme,
modelujeme a vyrábíme inovativní
produkty a technická řešení pro
dynamický stavební průmysl.

Inovace
Kombinace našich rozsáhlých
technických znalostí, znalosti trhu a
koordinace všech našich výzkumných
a vývojových aktivit nám umožní
inovovat rychleji a efektivněji.

Budeme podporovat ambiciózní
stavební partnery, aby jejich projekty
byly bezpečnější, silnější, rychlejší a
lepší, a budeme i nadále proměňovat
úžasné architektonické vize v realitu.
Svět se mění. Bez ohledu na
budoucí požadavky našeho
průmyslu a světa kolem nás,
my jsme připraveni.

Digitální inženýrství
Zvýšení investic a vyhrazených
zdrojů v oblasti digitálního
inženýrství urychlí naše možnosti
designu a služeb a pomůže nám
lépe podporovat naše zákazníky
a jejich projekty.

Naše značky produktů
Bývalé firemní značky z rodiny stavebních
doplňků CRH přešly na produktové značky
v rámci rozsáhlého produktového portfolia
společnosti Leviat.

Nosná a zadržovací
upevnění z nerezové
oceli pro opláštění
zdiva, betonové spoje
a systémy kontinuity
výztuže.

Inovativní betonové
spoje včetně úzkých,
vysokopevnostních
ocelobetonových
kompozitních sloupů
a komplexní řady
akustických produktů.

Hmoždinky a spojovací
systémy s kontinuálním
litím pro aplikaci
na zemi, jako jsou
chodníky a průmyslové
betonové podlahy.

Komplexní řada
technologií kotvení,
vyztužování, rámování
a upevňování fasád
pro stavební i
průmyslové aplikace.

Inovativní spirálové
stěnové spony,
upevňovací prvky a
systémy opravy zdiva
nabízející skryté,
nerušivé instalační
techniky.
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Tyto značky jsou synonymem vysoké výkonosti, kvality a
spolehlivosti. S podporou ještě větších zdrojů společnosti
a koordinovaného přístupu k výzkumu a vývoji budou tyto
produktové řady nadále zdokonalovány a rozšiřovány pod
vedením společnosti Leviat.

Vynikající spojovací
systémy pro průmyslové
betonové podlahy,
obvykle s pancéřovanou
ochranou hran, aby
se snížila údržba v
oblastech s vysokým
provozem.

Komplexní portfolio
konstruovaného
stavebního příslušenství
a bezpečnostních
produktů pro
prefabrikované, sklopné
a lité betonové aplikace.

Široký výběr
technologie spojování
armovacích výztuží,
prefabrikovaného
příslušenství a
systémů předpínání.

Navržené zdivo a
betonové přípojky,
plus řešení pro
opakovaně použitelná
a ztracená bednění
a příslušenství
staveniště.

Izolační systémy pro
použití v prefabrikovaných,
naklápěcích a litých
betonových obvodových
pláštích budov určené pro
zvýšenou energetickou
účinnost a tepelný výkon.
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Jsme jeden tým
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Bezpečnost
Nade vše ostatní

Jako jeden tým nás spojují společné
hodnoty. Tyto hodnoty podporují
sliby, které každý den dáváme svým
zákazníkům a sobě navzájem.

Bezpečnost

Spolupráce

Spolupráce
Společně jsme
silnější

Jsme Leviat

Inovace

Jsme připraveni

Inovace
Najdeme lepší
způsob
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Integrita

Orientace na
zákazníka

Orientace na
zákazníka

Uděláme to
správné

Zákazník je středem
celého dění
Integrita
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