ONE KI WORLD
UDRŽITELNÝ ROZVOJ.
Z PŘESVĚDČENÍ.

Rozumné využívání zdrojů, podnikatelská odpovědnost a
férovost – to jsou hodnoty, jež se sbíhají ve slově udržitelnost.
Z pak plyne i náš principiální postoj k otázkám každodenního
života, který v sobě spojuje ekologické, ekonomické i sociální
aspekty. Krásný příklad z praxe v našem oboru: Jestliže se ve
stavební chemii vzdáme používání rozpouštědel, ulevíme
životnímu prostředí, ochráníme zdraví koncových zákazníků,
zpracovatelů i našich zaměstnanců, a navíc významně snížíme
spotřebu materiálu, takže zákazník za své peníze dostane více.
Na trvalou udržitelnost jsme vsadili již před mnoha lety.
Patříme k zakládajícím členům zapsaného spolku „Sdružení
nízkoemisních podlahářských materiálů, lepidel a stavebních
produktů“ (Gemeinschaft emissionsreduzierter
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.,
zkráceně GEV). V našem závodě jsme důsledně odbourali
používání rozpouštědel, a to nejen ve výrobním procesu, ale
také při čištění našich strojů a zařízení. Mimoto si zakládáme
na šetrném využívání zdrojů, vyvíjíme energeticky účinná
řešení a dbáme na férový přístup k našim zaměstnancům i
partnerům. „One Ki World“ jako princip trvalé udržitelnosti v
sobě všechny uvedené aspekty zahrnuje.
Cíl naší trvale udržitelné firemní strategie je jasný:
Chceme vytvářet produkty s dlouhou životností a špičkovou
kvalitou. A právě produkty, které vysokou měrou splňují
technické, sociální, ekologické i ekonomické standardy trvalé
udržitelnosti, označujeme pečetí „Ki One World“. Tuto pečeť
uvádíme na trh jako značku kvality, neboť
„One Ki World“ znamená trvalou udržitelnost z přesvědčení.

ŠETRNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
PŘÍRODNÍCH SUROVIN.
VYNALÉZAVÝ DUCH
Z PŘESVĚDČENÍ.

Upokojování potřeb, hospodářský úspěch a šetrné zacházení se
zdroji surovin pro nás neznamenají neřešitelný rozpor.
Systémová řešení, schopná prosadit se v budoucnosti, vycházejí
ze šetrného využívání zdrojů přírodních surovin a energií. Přitom
máme neustále na zřeteli výhody pro zpracovatele i konečné
uživatele našich výrobků.
Vyvíjíme vysoce kvalitní a trvanlivé výrobky, které splňují
nejvyšší kvalitativní standardy. Výrobní receptury zajišťující
zdravé bydlení a nízké emise škodlivin jsou pro nás
samozřejmostí. Rozsah naší činnosti zahrnuje řešení pro
snižování kročejového hluku, sanace, při kterých se šetří zdroje

surovin a další aktuální témata stavebního průmyslu dnešní
doby.
Vpřed nás pohání potřeba být stále o krok vpřed a připraveni
na požadavky a výzvy, které se objevují. K tomuto cíli
směřujeme ruku v ruce s našimi partnery a lidmi, kteří se
pohybují na trhu, institucemi a profesními svazy.
One Ki World znamená nápady pro budoucnost a smělé
realizace Vašich projektů.

TRVALÁ
SPOLUPRÁCE.
RODINNÝ PODNIK
Z PŘESVĚDČENÍ.
Respekt a důvěra jsou základy pozitivní firemní kultury. Na
těchto hodnotách stavíme při jednání s našimi zaměstnanci a
partnery. Tímto způsobem vytváříme spolehlivou a trvalou
spolupráci.
Zřejmá výhoda: dobře známe naše dodavatele a můžeme
garantovat rovnoměrnou kvalitu surovin. Naši zákazníci se
mohou spolehnout na neměnnou a vysokou hodnotu našich
výrobků. Servis a poradenství poskytujeme jako rovnocenní
partneři v trvalém dialogu.

Díky naší jasně definované pozici středně velkého
zaměstnavatele se nám daří udržet si naše zaměstnance
ve firmě po mnoho let. Čerpáme sílu a inovace z myšlenek
a zkušeností, se kterými pracovníci v atmosféře důvěry
v naší firmě mohou svobodně přicházet. Naši zákazníci a
partneři se mohou spolehnout na odborné znalosti našich
pracovníků a důvěřovat jejich informacím a pokynům.

One Ki World
je zárukou zodpovědného
podnikatelského jednání.

Jednatelé společnosti Kiesel Bauchemie GmbH
- pan Wolfgang Kiesel a paní Beatrice Kiesel-Luik.

One Ki World šetří životní prostředí a zdroje surovin.

One Ki World znamená ochranu pracovníků
zpracovávající naše výrobky i koncových zákazníků.

Pečeť kvality „Ki One World" označuje výrobky, které
mají velmi dobrou bilanci CO2, nízkou spotřebu
energie nebo jsou při jejich výrobě inovativním
způsobem prokazatelně použity obnovitelné suroviny.
Také použití recyklovaných materiálů při výrobě obalů
hraje důležitou roli.

Značkou „Ki One World" označujeme výrobky
s nízkými emisemi. Dbáme na cílené používání dobře
snášenlivých surovin a přísad. Pří vývoji našich
výrobků máme stále na zřeteli receptury šetrné ke
zdraví lidí.

One Ki World sdružuje vynikající technické vlastnosti
výrobku.

One Ki World je důvěryhodný. Udržitelný rozvoj je
pro nás základní přesvědčení.

Výrobky, které jsou označeny značkou „Ki One World"
jsou
snadno
zpracovatelné,
mají
vysokou
ergonomickou kvalitu a vyznačují se optimalizovanou
spotřebou. Udržitelný rozvoj má pro nás vždy
konkrétní využití v našem řemesle.

Výrobky vyrábíme výlučně v našem kmenovém sídle
v Esslingenu a jsme pyšní na označení „Made in
Germany". Tím vytváříme bezpečná pracovní místa.
Současně výrobu neustále velmi pečlivě kontrolujeme
podle jednotných kritérií. Díky tomu zaručujeme stálou
kvalitu našich výrobků.

NÁŠ SLIB:
ONE KI WORLD.
KVALITA Z PŘESVĚDČENÍ.

One Ki World je součást naší podnikatelské filozofie. Proto
označujeme výrobky, které v mimořádně vysoké míře
odpovídají našich standardům udržitelného rozvoje nově
vytvořenou pečetí kvality „Ki One World". Naši obchodní
partneři se mohou spolehnout na to, že takto označené výrobky
splňují nebo převyšují všechny aktuální požadavky.
Kombinujeme moderní zodpovědnost vůči životnímu prostředí
s nejlepšími řešeními pro řemeslo.
Rozhodující pro nás je: naše filozofie udržitelného rozvoje One
Ki World je zárukou kvality a důvěry.

UDRŽITELNOST V SYTÉMU.
PERFEKTNÍ POKLÁDKA
PRO DLAŽBY A PŘÍRODNÍ KÁMEN

Pro lepení dlažby doporučujeme používat tento udržitelný systém:

Univerzální stěrková hmota
Servoplan Ki 1

Prémiová lepící malta na dlažby
Servoflex 5 royal

Podklad
Univerzální
základový nátěr
Okatmos® UG 30

Flexibilní jednosložková těsnicí
emulze
Servoflex DMS 1K Plus SuperTec

Dlažba a přírodní kámen jsou udržitelné materiály používané
ve stavebnictví. Jsou to materiály, které vydrží celý život. Jejich
vlastnosti se použitím odpovídajících materiálů pro pokládku a
lepení ještě zdůrazní. Při výrobě těchto materiálů se šetří
energií, prakticky vůbec nezatěžují životní prostředí emisemi a
jsou koncipovány tak, že je lze při nízké spotřebě ergonomicky
zpracovávat.

Flexibilní spárovací hmota
odpuzující vodu a nečistoty
Servoperl royal

UDRŽITELNOST V SYTÉMU.
PERFEKTNÍ POKLÁDKA
TEXTILNÍCH A ELASTICKÝCH KRYTIN.

Pro lepení textilní a elast. podlahových krytin doporučujeme používat tento udržitelný systém:

Lepidlo pro lepení do mokrého lože a pro
adhezní lepení
Okatmos® star 100 Plus

Podklad
Přednátěr
Okatmos®EG 20

Textilní a elastické podlahové krytiny patří ke klasikům v bytech
i kancelářích. Zvláště LVT krytiny jsou v posledních letech stále
oblíbenější. Jejich nespornou výhodou je, že se snadno udržují a
díky velké rozmanitosti jejich designu s nimi lze ztvárnit design
prakticky každé místnosti. Tak velká rozmanitost tvorby si
zaslouží podpořit také zdravím prostředím pro bydlení díky
udržitelným materiálům pro pokládku a lepení.

Univerzální stěrková hmota
Servoplan Ki 1

UDRŽITELNOST V SYSTÉMU.
PERFEKTNÍ POKLÁDKA.
PRO PARKETY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.

Pro trvalý prožitek radosti z dřevěných podlah doporučujeme jejich pokládku a lepení provádět tímto systémem:

Elastické lepidlo na parkety
Bakit EK neu

Podklad

Disperzní základový nátěr a zábrana
proti vlhkosti
Okatmos®DSG

Pokud se rozhodnete pro ztvárnění místnosti parketami, sázíte
tím na soužití s přírodou. Dřevo žije a dýchá se svým
uživatelem. Tento udržitelný pocit kontaktu s přírodou ve
Vašem domově lze pozvednout ještě na vyšší úroveň použitím
materiálů pro lepení a pokládku, které mají nízké emise a jsou
šetrné ke zdrojům přírodních surovin.
Zejména při lepení na nové vhodné podklady je možno použít
lepidlo Bakit EK neu bez nutnosti předchozí aplikace
základového nátěru a stěrkové hmoty. Takové snížení spotřeby
materiálu je zřejmý důkaz udržitelnosti.

Univerzální stěrková hmota
Servoplan Ki 1

Skutečná, poctivá a trvalá udržitelnost je filozofií našeho
podnikání. Jejím nositelem jsou naše produkty, které pomáhají
vytvořit zdravé bydlení a z každé stavby dělají výjimečný
zážitek.“
(Beatrice Kiesel-Luik, jednatelka Kiesel Bauchemie GmbH)
Výstavní kousek příkladu udržitelného rozvoje je novostavba
bytového domu ve Stralsundu. Od základového nátěru až po
lepidlo vložil svoji důvěru parketářský mistr Tom Willner do
skladby souvrství podlahy pro zdravé bydlení od Kiesel. Použité
materiály podtrhují krásu použité přírodní podlahové krytiny a
přispívají k tomu, že byt dokonale zapadá do prostředí pobřeží
Baltského moře.
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