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Kompleksowe
rozwiązania
dla zakładów
stolarskich
Uszlachetnianie powierzchni | Produkty lakiernicze i okleiny naturalne
Zainteresowanie dystrybuowanymi lakierami pozwoliło
firmie się rozwinąć, uruchomić własną produkcję
i stworzyć kilka linii produktów lakierniczych, klejów,
materiałów polerskich oraz oklein naturalnych.
Dzięki wysokiej jakości i szerokiemu zastosowaniu lakiery włoskiej firmy ICA
oferowane przez Italcolor z Piotrkowa
Trybunalskiego szybko zdobyły uznanie
rodzimych przedsiębiorców. Pozwoliło
to na dynamiczny rozwój firmy Italcolor,
czego efektem jest szeroka sieć dystrybucji
z własnymi oddziałami i spółkami zależnymi na terenie całego kraju, a także poza jego
granicami – na Ukrainie i Białorusi.

2,8 x 0,7 m, uzupełniona o pasujące do nich
obrzeża bezkońcowe na flizelinie lub kleju.
Dostępne są 43 wzory – od ponadczasowej
Sosny prostosłoistej, awangardowego czarno-białego Harlequina, po egzotyczny Palisander pasiak i najnowszy trend w meblarstwie – Dąb jumbo flader.

Potrójna rola

Italcolor dostarcza także specjalistyczne
produkty ścierno- polerskie z jednostopnioPonad 200 pozycji
wym systemem polerskim One Step Only,
Jedną z marek dostępnych w portfolio oferowane pod marką Isand. Pastę polerską
Italcolor jest Colorwood, czyli grupa pro- Isand One Step Only można stosować na
duktów przemysłowych przeznaczonych wszystkich powierzchniach lakierniczych,
do ochronnego i dekoracyjnego barwienia a w szczególności na lakierach meblowych,
powierzchni z litego drewna oraz elemen- przemysłowych, akrylowych, poliuretatów okleinowanych naturalnym fornirem. nowych, proszkowych, metalach, stali
Obejmuje ona bejce rozpuszczalnikowe, nierdzewnej – inox, plastikach, żelkotach
spirytusowe, pastelowe, wodne – Classica i politurach. Marka Isand to również papier
i Rustica, impregnaty, oleje i patyny, zarów- ścierny na roli z gąbką o przedłużonej żyno do mebli, jak i parkietów.
wotności (od 30 do 50 proc.) i elastycznym
Materiały lakiernicze oferowane są podłożu, w granulacjach od p 80 do p 1500,
również pod marką Vernicolor. Linia ta to gąbki polerskie o różnej miękkości i poroobecnie ponad 200 pozycji adresowanych watości, gąbki fazowane do polerowania
do klientów stosujących różne metody apli- na „zimno”, gąbka typu „Spider”, która jest
kacji. W tej grupie dostępne są lakiery wodo- w stanie usunąć grube rysy i nabłyszczyć
rozcieńczalne na zewnątrz i do wewnątrz, element, spełniając tym samym rolę trzech
poliuretanowe, poliestrowe, nitrocelulozo- różnych produktów.
we, utwardzane promieniami UV, lakiery do
parkietów i na schody, zarówno wodne, jak Na zimno i gorąco
i rozpuszczalnikowe, emalie i wiele innych. Kolejną marką stworzoną przez Italcolor jest
Kolejną z marek własnych firmy jest Incoll obejmujący profesjonalne kleje dla
Venital. Jest to kolekcja oklein i obrzeży na- przemysłu stolarskiego. W ofercie dostępne
turalnych modyfikowanych o wymiarach są kleje poliuretanowe wodoodporne, jednoItalcolor jest dostawcą produktów do ochronnego i dekoracyjnego
barwienia powierzchni z litego drewna.

Kolekcja Venital liczy obecnie 43 wzory.

składnikowe, utwardzane wilgocią z powietrza – Monopur, Itapur, Aplipur, Monopur
Express 10 i Monopur Express 25 do klejenia drewna żywicznego, o bardzo wysokiej
odporności na niskie temperatury i wodę.
Z kolei Monopur E45 przeznaczony jest do
stosowania na zewnątrz i klejenia drewna
egzotycznego. Itapur Press i Itapur Press
Express szczególnie polecane są do płyt
warstwowych oraz do łączenia materiałów
porowatych, jak styropian i pianka PUR.
Kolejną grupę stanowią kleje rozpuszczalnikowe, takie jak Itapren Spray 150 na
bazie kauczuku butadienowo-styrenowego, który przeznaczony jest do klejenia
pianek poliuretanowych i poliestrowych,
waty tapicerskiej z płytami wiórowymi,
z drewnem surowym i lakierowanym, tekturą oraz innymi materiałami tapicerskimi.
Itapren Spray 720 powstał z myślą o klejeniu piankowego poliestru i poliuretanu
z drewnem, włókniną, bawełną, watoliną, włóknem szklanym, styropianem itp.
Prenocon EX 299 to klej kontaktowy do
klejenia laminatów plastikowych z płytą
wiórową, drewnem, materiałami drewnopochodnymi tapicerskimi.
W ofercie dostępne są także kleje termotopliwe z grup Termostick i Suprastick
do klejenia obrzeży drewnianych, laminatu, papieru, płyt wiórowych i MDF, PVC,
ABS i cienkiego impregnowanego papieru
za pomocą okleiniarek ręcznych i automatycznych. Kleje polecane są również do powlekania profili foliami i impregnowanymi
papierami oraz do folii PVC.
Do klejenia drewna miękkiego, a szczególnie do połączeń poddawanych silnym
obciążeniom dynamicznym, jak stoły
i krzesła, wielowarstwowe płyty MDF, laminaty, sklejki czy płyty wiórowe przeznaczone są z kolei kleje na bazie polioctanu winy-

lu – Aplivil i Supravil. Mogą być stosowane
w procesach klejenia na zimno i gorąco.
Linię uzupełniają kleje do parkietu,
żywica mocznikowa w proszku – Supradur 3003 (samoutwardzalny klej mocznikowy do klejenia folii PVC) oraz kleje
Gluepar PU i Pluspar PU.

narzędzia z węglika spiekanego do frezarek
ręcznych, maszyn CNC, uchwyty narzędziowe, frezy trzpieniowe, piły, głowice z wymiennymi nożykami, wiertła oraz urządzenia pomiarowe dla przemysłu meblarskiego.

Również dla indywidualnych

Przez wiele lat działalności Italcolor zdobył
uznanie wśród klientów przemysłowych.
Oprócz marek własnych, firma dostarcza Wiedzę i doświadczenie nabyte na tym polu
również narzędzia i elektronarzędzia do wykorzystał do stworzenia produktów dedyobróbki drewna Festool oraz Bup Utensili, kowanych specjalnie klientom indywidualktórych jest dystrybutorem. W ofercie ma nym pod marką Colorit Drewno, obejmującą
również urządzenia lakiernicze włoskich produkty do ochrony, dekoracji i pielęgnacji
producentów: Valspray, Falcioni Pompe, drewna. Produkty te dostępne są m.in. w sieWalcom i Mac. Ver. oraz akcesoria meblowe. ci marketów budowlanych Castorama.
Nową propozycją jest marka Klein Sistemi,
Pełną informację na temat oferty
włoskiego producenta narzędzi do obróbki firmy Italcolor można znaleźć na strodrewna, aluminium i PVC. Oferta ta kiero- nie internetowej www.italcolor.pl oraz
wana jest głównie do zakładów stolarskich www.colorit.pl. l
o zmiennym profilu produkcji i obejmuje
Artykuł promocyjny

Włoskie rozwiązania

REKLAMA

Na targach Drema firma promowała m.in. system polerski i materiały z linii Isand.
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