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ICA z pełną gwarancją

Obecność ICA Group na targach „Drema” potwierdziła, że współpraca z odpowiedzialnym
partnerem może dać wyłącznie dobre rezultaty. Firma gwarantuje nie tylko światowej klasy
produkty do lakierowania drewna, ale też znakomity dostęp do wiedzy o jak najskuteczniejszych formach ich aplikacji.

G

warancję najwyższej jakości obsługi daje przede
wszystkim wieloletnie zaangażowanie i praca zespołu Italcolor – dobrze znanego w Polsce
partnera w zakresie kompleksowej obsługi i wdrażania gotowych rozwiązań
dedykowanych dla przemysłu meblarskiego w oparciu o nowatorskie produkty zgodne z najnowszymi światowymi
trendami i technologią. Od początku
roku, po przejęciu sieci sprzedaży i do-
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robku Italcoloru przez spółkę tworzącą
ICA Group, jakość obsługi znacznie
wzrosła i tendencja ta ma mocne podstawy do dalszego rozwoju.
Celem Grupy ICA jest połączenie
innowacyjności, doskonałej jakości
i ograniczenie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne. Odbiorcy Italcoloru od dawna mogli się przekonywać
do świetnych właściwości chemiczno-fizycznych i aplikacyjnych lakierów firmy
ICA. Taką szansę daje firmowe labora-

torium badań i rozwoju „Lifelab” zlokalizowane we Włoszech. Wydzielono
tam odrębny obszar, w którym produkty
testowane są pod względem właściwości
aplikacyjnych. Różnego rodzaju systemy do lakierowania drewna pozwalają
nie tylko sprawdzić zachowanie nowych
produktów w różnych warunkach aplikacyjnych, ale wręcz symulować pełne
cykle lakiernicze przy zachowaniu rzeczywistych czasów i warunków. Kolejny
odrębny obszar laboratorium przezna-

czony jest do wykonywania testów fizyczno-chemicznych po nałożeniu lakierów na wyroby. Badania wykonywane są
zarówno w fazie eksperymentalnej, jak
i na specjalne życzenie klienta. Po przejęciu Italcoloru przez ICA Group gwarancja zbadania właściwości wyrobu,
otrzymania najbardziej innowacyjnych
i skutecznych rozwiązań jest jeszcze silniejsza. Dostęp do innowacji i przepływ
wiedzy stały się jeszcze łatwiejsze – podkreślił Marek Szkudlarek, dyrektor zarządzający ICA Polska. Podczas targów
„Drema” podzielił się ważną informacją
o planowanych inwestycjach i stworzeniu w Piotrkowie Trybunalskim centrum
laboratoryjno-szkoleniowego,
którego wyposażenie zagwarantuje jeszcze
szybszy i prostszy dostęp do innowacji.
W siedzibie polskiej firmy powstanie
laboratorium z maszynami odwzorowującymi realne wyposażenie fabryk mebli.
W warunkach, jak na linii produkcyjnej
można będzie przetestować pełną gamę
produktów wodorozcieńczalnych sygnowanych marką ICA.
Jak mogli się przekonać odwiedzający
targi „Drema”, oferta ICA jest zarówno
odpowiedzią na współczesne wyzwania
ochrony środowiska, jak też zróżnicowane
potrzeby estetyczne finalnych użytkowników mebli. Rozwiązania prezentowane na
firmowym „Poligonie umiejętności” nie
tylko zachwycały różnorodnością, ale też
dały gwarancję, że kolory i efekty jakie
pozwalają uzyskać lakiery ICA, idealnie
wpisują się w najnowsze trendy estetyczne. Pigmentowane produkty mają przeróżne barwy: od odcieni pastelowych do
tonów mocnych i różnorodne efekty: pisakowy, matowy, błyszczący i metaliczny.
Szeroka gama efektów specjalnych ICA
gwarantuje wszechstronność i stwarza
duże możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Chcąc uzyskać więcej informacji,
warto skontaktować się z kadrą ICA
Polska. Lepszą komunikację gwarantuje rozbudowana sieć oddziałów oraz
zespół technologów gotowych udzielić
informacji o najnowszych rozwiązaniach
i ofercie. Obejmuje ona zarówno szeroki
asortyment lakierów marki ICA, jak też,
bejce, emalie do drewna, efekty specjalne, oraz kleje przemysłowe czy materiały
szlifirsko-polerskie, narzędzie, elektronarzędzia oraz okleiny naturalne innych
marek oferowanych wcześniej przez Italcolor: Vernicolor, Colorwood, Colorit,
Incoll, Isand, Venital. d
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