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Witamy wszystkich naszych nowych polskich kolegów!  
Od stycznia bieżącego roku w wielkiej rodzinie, 
jaką jest Grupa ICA, zaszła duża zmiana. Dołączyła 
do niej nowa spółka zależna, ICA Polska, w wyniku 
przejęcia jednej z dwóch firm dystrybucyjnych, 
współpracujących z nami od wielu lat na polskim rynku.  
120 nowych współpracowników i 16 magazynów na 
całym obszarze, żeby wymienić tylko kilka liczb, daje 
pojęcie o doniosłości tego wydarzenia. Przyłączenie 
tej nowej zagranicznej spółki stanowi potwierdzenie, 
iż kontynuujemy proces internacjonalizacji naszej 
działalności, trwający już od wielu lat, którego celem 
jest osiągnięcie przez nas pozycji światowego lidera w 
dziedzinie innowacyjnych rozwiązań o niskim wpływie 
na środowisko naturalne.

Przy okazji witamy również pięcioro naszych nowych 
kolegów, którzy przybyli do naszej organizacji 
po pierwszej edycji programu szkoleniowego 
„International Career Master” w ICA Academy. Po 
odbyciu intensywnego sześciomiesięcznego kursu, 
właśnie tych pięć osób zostało wybranych w ramach 
Grupy ICA na stanowiska technika handlowego, 
realizującego działania za granicą lub menedżera 
krajowego. Życzę również owocnej pracy wszystkim 
nowozatrudnionym pracownikom, którzy dołączyli do 
różnych obszarów działalności naszej firmy w różnych 
państwach. W ciągu ostatnich miesięcy było tych osób 
bardzo wiele. Oznacza to, że nasze przedsiębiorstwo 
rozwija się i nie stoi w miejscu.

Przyszłość przyniesie Państwu ogromne zadowolenie 
z pracy i rozwój osobisty, jeżeli cały nasz zespół, od 
nowoprzybyłych do „najstarszych” pracowników, nadal 
będzie miał w sobie poczucie odpowiedzialności, chęć 
nieustannego doskonalenia się, pasję i zaangażowanie 
w pracę. Czyli tego właśnie ducha, który mój dziadek, 
założyciel tej firmy, przekazywał nam z roku na rok!

                Andrea Paniccia



TECHNOLOGIA, JAKOŚĆ ORAZ DOSKONAŁE WYNIKI 
PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW DO MALOWANIA 
DREWNA W TWOIM DOMU

Z doświadczenia w produkcji lakierów do stosowania na zewnątrz i wewnątrz powstała ICA for you, 
linia produktów dla majsterkowiczów ICA Group. IImpregnaty wodne do drewna oraz produkty do 
konserwacji ościeżnic i parkietów to niepowtarzalne rozwiązania dla tych, którzy chcą realizować projekty 
nie zaniedbując jakości oraz dbając o przyrodę. 

Gama ICA for you zrodziła się z zamiaru zaoferowania majsterkowiczom i rzemieślnikom linii lakierów, 
impregnatów i produktów do konserwacji drewna wysokiej technologii. Dzięki działalności laboratorium 
badawczego produkty ICA for you są gwarancją jakości i trwałości.

Próby chemiczno-fizyczne na zastosowanych produktach gwarantują wysoką estetykę wykończenia, 
bardzo istotną dla każdego, kto wymaga tej samej jakości i wydajności produktów przeznaczonych 
dla specjalistów lakierowania drewna takich jak: restauratorzy, producenci mebli i okien, producenci 
mebli ogrodowych oraz cykliniarze. Celem naszym jest zaoferowanie lakierów wysokiej jakości i 
jednocześnie łatwych w zastosowaniu. Asortyment składa się z lakierów wodnych do zastosowania 
na zewnątrz i wewnątrz, które wyróżniają się trwałością - dwa razy wyższą w porównaniu z produktami 
syntetycznymi - jednolitym kolorem oraz niskim wpływem na środowisko.

Strona internetowa icaforyou.com jest oknem na świat majsterkowicza ICA Group. Jeśli jesteś 
sprzedawcą, prosimy wysłać swoje zgłoszenie online, byś stał się częścią naszej oficjalnej sieci 
sprzedaży. Dla Ciebie to wiele korzyści i więcej możliwości!
Jeśli chcesz zostać sprzedawcą skontaktuj się z nami natychmiast! Oferujemy ci nasz profesjonalizm 
organizując kursy szkoleniowe dostosowane do ciebie.

PRODUKTY NA KAŻDĄ

ZEWNĄTRZ

LAKIERY DO STOSOWANIA

WEWNĄTRZ

PRODUKTY DO 

PARKIETU
PRODUKTY DO 

KONSERWACJI
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PRODUKTY NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

FOCUS

LAKIERY DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
Zabezpieczają drewno przed czynnikami atmosferycznymi oraz promieniami UV. Są łatwe do zastosowania 
na drzwi, płoty, balkony, stropy, poddasza oraz drewniane przedmioty umieszczone na zewnątrz.

LAKIERY DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ
Zabezpieczają drewno przed zadrapaniami oraz plamami, można je myć neutralnymi detergentami w 
roztworze wodnym. Mogą być stosowane na meblach oraz drewnianych przedmiotach umieszczonych 
wewnątrz (krzesła, drzwi, stoły, drzwiczki szafek kuchennych, cokoły, itd.).

PRODUKTY DO PARKIETU
Lakiery wodne do parkietu są łatwe w zastosowaniu i trwale chronią powierzchnię przed starciem.
Produkty do konserwacji zabezpieczają parkiety drewniane i tworzą antystatyczną powierzchnię dla kurzu.

PRODUKTY DO KONSERWACJI
Produkty do czyszczenia i konserwacji pozwalają na długie utrzymanie niezmienionego piękna drewna na 
zewnątrz. Są łatwe w zastosowaniu na stolarce, płotach, balkonach, meblach ogrodowych i tarasach.

3
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ICA POLSKA POWSTAJE PIERWSZA SPÓŁKA ICA GROUP 
W EUROPIE WSCHODNIEJ

SALONE DEL MOBILE 2016 
SUROWCE I MATERIAŁY

FOCUS

Włoska grupa wyspecjalizowana w produkcji lakierów do drewna otwiera ICA Polska, nową 
spółkę kontrolowaną w 100%. 

W wyniku procesu internacjonalizacji ICA Group, który w ostatnich latach został znacznie przyspieszony, 
w styczniu 2016 powstała ICA Polska, nowa polska spółka grupy. Transakcja jest wynikiem nabycia 
spółki Italcolor sp. z o.o. od lat lidera na rynku lakierów do drewna i kluczowego dystrybutora 
produktów będących marki ICA w Polsce centralnej i południowej. Długie doświadczenie w dystrybucji 
oraz intensywna współpraca prowadzona przez lata stworzyły solidną podstawę do tego, by powstała 
pierwsza spółka grupy ICA w Europie wschodniej. Wraz z nowo powstałą spółką ICA Polska istnieją 
teraz cztery zagraniczne spółki bezpośrednio kontrolowane przez ICA Group, jedna już istniejąca w 
Hiszpanii pod nazwą ICA Iberia, w Niemczech jako ICA Deutchland i w Chinach jako ICA China.

ICA Polska, z główną siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, liczy 112 pracowników i działa na obszarze 
poprzez sieć 16 oddziałów, które gwarantują najwyższy poziom usług dla swoich klientów. Bezpośrednia 
obecność na polskim rynku pozwoli ICA Group precyzyjnie realizować swoje strategie rozwoju, również 
dzięki pełnej obsłudze i całkowitym rozwiązaniom poświęconym branży drzewnej poprzez skupienie 
się na produktach zgodne z najnowszymi trendami oraz z najbardziej innowacyjnymi technologiami 
malowania i suszenia. Celem grupy ICA pozostaje zatem łączenie innowacyjności i wysokiej jakości z 
minimalnym wpływem na środowisko, skupiając się w szczególności na lakierach wodnych i na suszeniu UV.
 
Wysoce wyspecjalizowani technicy laboratorium R&S, wraz z zespołem pomocy technicznej pozwalają 
zaoferować klientom konkretne produkty na każdą potrzebę, innowacyjne i skuteczne, które 
gwarantują również maksymalną wydajność produkcyjną.

ICA Polska będzie mogła liczyć nie tylko na wszystkie produkty marki ICA, ale również na produkty 
marek mającychswoją ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w szczególności takie jak VERNICOLOR, 
COLORWOOD, COLORIT DREWNO, INCOLL (kleje) i ISAND (polerowanie).

Ogromny sukces wśród publiczności na targach Salone del Mobile 2016 w Mediolanie, który zatwierdził 
powrót do projektowania z jakością opartego na wytworzonych elementach, stworzonych nie tylko 
po to, by je podziwiać ale też przede wszystkim po to, by służyć użytkownikowi.

Triumfuje drewno, znów ciemne, naturalne lub stare, drewno ze swoja ciepłą materialnością. 
Ciągle najbardziej aktualne są powierzchnie materiałowe, które egzaltują wrażenia dotykowe. 
Zdecydowanie powodzeniem cieszą się metale i wykończenia, które je przypominają. Często spotyka 
się miedź i anodowane aluminium. 
Preferuje się kolory natury, delikatne i neutralne (szary gołębi, różowy i pastelowy niebieski), oraz 
biały, który rozjaśnia pomieszczenia living. Połączenie lakierowanych wykończeń z innymi materiałami, 
w szczególności z drewnem, jest nadal w modzie. Powoduje to, że meble łączą się ze sobą i razem 
tworzą harmonijne i współczesne pomieszczenia. Wykończenia są przeważnie matowe. Połysk wyróżnia 
wyposażenia wnętrz o klasycznej tendencji.

W kuchni tendencje są jasne. Z jednej strony poszukiwanie rozwiązań, które maksymalnie podkreślą 
biesiadność pomieszczenia, które jest odpowiednie by zgromadzić rodzinę i przyjaciół, przyjąć gości i 
zbudować zażyłość i poufałość. Półwyspy wysuwalne, blaty i stoły na siebie zachodzące. Rozwiązania proste, 
praktyczne i dynamiczne. Z drugiej strony większy nacisk na dobór solidnych i tradycyjnych materiałów jak 
lite drewno oraz naturalny marmur, zmieszane w czyste geometrie oraz w wyrafinowane detale. Pozostała 
przestrzeń zaczyna się od gotowania. Część living jest coraz częściej kontynuacją pomieszczenia 
kuchennego, oddzielanie tych dwóch pokoi należy do przeszłości.

Nowe trendy w świecie łazienek wyznacza powrót prostych, naturalnych materiałów, zawsze 
aktualnych, takich jak kamienie, drewno, metal i ceramika. Przeważają kształty kwadratowe, z wyjątkiem 
zaokrąglonych elementów, które niejako naśladują grafikę języka neoplastycyzmu. Kierunek to całkowita 
racjonalność i czystość formy. Poszukiwania nowych, innowacyjnych, ekologicznych materiałów to temat 
SaloneSatellite jak również imprez towarzyszących w Fiera Rho: Space & Interiors – zorganizowane przez 
FederLegno Arredo - i Material ConneXion. Istotne jest by dzisiejsi i przyszli specjaliści mieli świadomość 
pokaźności rozwiązań, jakimi dysponują wykończenia w architekturze, materiały i innowacyjne procesy 
produkcyjne jakie są z nimi związane.



Konsumenci poszukują świadomości i dobrego samopoczucia jako 
antidotum na stresy współczesnego życia. Serenity i Rose Quartz, razem 
połączone, wykazują właściwą równowagę pomiędzy przyjemną, ciepłą 
różową tonacją i spokojnym zimniejszym błękitem. 
Wspólnie odzwierciedlają dobre samopoczucie jak również relaksujące 
wrażenie ładu i spokoju. 

Leatrice Eiseman
Dyrektor Pantone Color Institute
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Rose Quartz i Serenity są to dwa kolory wybrane przez Pantone Color Institute na rok 2016. I mamy do 
czynienia z rewolucją chromatyczną, po ognistej czerwieni Marsala z ubiegłego roku. 

Najwyższy autorytet w dziedzinie kolorów wyznaczył nowy trend wybierając dwa symboliczne kolory w 
tym roku: Rose Quartz, delikatny i romantyczny różowy oraz Serenity, błękitne spokojne i eleganckie niebo. 
Alchemia lekkich i uspokajających odcieni, które łączą się we współczesnym poszukiwaniu: przekształcić 
środowisko w którym żyjemy, nasz dom, w oazę spokoju, również w dziedzinie wyposażenia wnętrz i w 
projektowaniu.

ROSE QUARTZ I SERENITY: KOLORY PANTONE 2016 
ICA INTERPRETUJE TENDENCJE KOLORU ROKU

Kolory Pantone 2016 stają się prawdziwym must-have. A my chcieliśmy zinterpretować ten trend.  
W jaki sposób? Tworząc dwa najnowsze kolory farb (P50000 e P50100), które mogą zostać użyte do 
nowych wykończeni o efekcie MICRO MATTER.

Dwie pastelowe tonacje, we wszystkich możliwych odcieniach, przyciągają ze względu na możliwość 
dostosowania się do różnych rodzajów elementów, tak na zewnątrz jak i wewnątrz. Odwołując się do 
wszystkich wykończeń, matowych, na połysk i o efekcie metalu, Różowy Kwarc oraz błękitny Serenity 
są korzystnym połączeniem i rozwiązaniem. Z szerokimi możliwościami zastosowania. 

Niektóre przykłady?

Delikatne kolory Ginepro i Curcuma linii do wnętrz NATURAL MATTER, dla tych, którzy lubią 
nowoczesne wyposażenie wnętrz emanujące pięknem i ciepłem drewna. 

Wiele możliwości dla domu w pastelowych kolorach. Pod znakiem dobrego samopoczucia i nowoczesnego 
projektu. To jest prawdziwa chromoterapia!

Wykończenie Oro rosa efekt stali linii URBAN MATTER, w połączeniu z najnowszymi kolorami 
lakierowanymi jest idealne do pomieszczeń w wyrafinowanym stylu miejskim. Specjalne zastosowanie 
do szkła z efektem sublimacji na lustrze produktów GLASS PAINT COLLECTION.

Tonacje pastelowe turkusowy Błękit i Różowa brzoskwinia kolekcji ARBOREA PASTEL, impregnaty 
wodne półkryjące do drewna i stolarki doskonale dopasowane do stylu wyposażenia wnętrz.
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INTERZUM  China International Woodworking Machinery 
  & Furniture Raw Materials Fair

                      Guangzhou (CINA) 28-31 marzec 2016 r.

ICA China zaprezentowała w Guangzhou ostatnie nowości 
ze świata włoskich lakierów ICA.

Przede wszystkim seria do wykańczania Deep Black. Nowa 
interpretacja czarnego koloru, opracowana w laboratoriach 
R&S. Wykończenia Deep Black stosowane na różnych 
materiałach nadają się idealnie do mebli wysokiej jakości 
o dużym efekcie wizualnym. Kolejny nowy produkt to linia 
Micro Matter, wykończenia z mikrostrukturą o wysokiej 
odporności chemiczno-fizycznej i o wyjątkowym efekcie 
dotykowym przeznaczona do wystroju wnętrz. 

W gamie produktów do wnętrz znalazły się również efekty 
specjalne Urban Matter i rozwiązania high gloss, dla świata 
Luxury. Nie zabrakło również licznych propozycji ICA do 
stosowania na zewnątrz, wśród których należy wymienić 
impregnaty i wykończenia metalizujące Arborea Metal, 
które wzbogacają ościeżnice nadając im wyjątkowy połysk 
i impregnaty pół-kryjące Arborea Pastel, które barwią 
drewno pozostawiając jednak naturalne piękno słojowania.

Olbrzymi sukces dla FIMMA-MADERALIA w Walencji, 
która odnotowała ponad 40% wzrost odwiedzających w 
stosunku do roku poprzedniego. Wśród nich wiele osób 
to cudzoziemcy z 72 krajów takich jak Portugalia, Włochy, 
Maroko, Francja, Niemcy, Finlandia, Turcja i Izrael. W 
trakcie 37 edycji grupa ICA Group zaprezentowała ważne 
nowości w świecie lakierów i farb: linia Micro Matter 
składająca się z wykończeń z efektem mikro tekstury, 
przyjemna w dotyku, i seria Deep Black, składająca 
się z wykończeń na bazie wody różnego rodzaju, które 
potrafią nadać siłę i intensywność czerni w różnorodnych 
materiałach, na których będą rozprowadzane, począwszy 
od szkła do drewna, i tworzyw sztucznych. Wśród 
produktów do stosowania na zewnątrz należy podkreślić 
farby Arborea Metal, które zostały wyjątkowo docenione 
również przy tej okazji.

FIMMA-MADERALIA  International fair of woodworking machinery and tools

        Valencia (HISZPANIA) 2-5 lutego 2016

INDIAWOOD  International Trade Fair for Furniture Production Technologies, 
     Woodworking Machinery, Tools, Fittings, Accessories, 
     Raw Materials and Products

                       Bangalore (INDIE) 25-29 lutego 2016

ACETECH   International exhibition and symposium on architecture,
  construction and engineering

  Ahmedabad (INDIE) 22-24 stycznia 2016

Kolejny raz ICA bierze udział w targach Indiawood w 
Bangalore, a dokładniej w 9 ich edycji. Jedno z największych 
co dwuletnich wydarzeń w sektorze obróbki drewna na 
południu subkontynentu.

Wśród licznych odwiedzających (około 700) znaleźli się 
również aranżerzy wnętrz, architekci i inni profesjonaliści. 

Na stoisku dystrybutora ITALCOATS zaprezentowano lakiery 
grupy ICA przeznaczone do zastosowań na zewnątrz i 
wewnątrz pomieszczeń. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się impregnat jednoskładnikowy na bazie wody przeznaczony 
do wykończeń o dużej zdolności pokrywania TOPDECK w 
wersji przeźroczystej i metalizowanej, idealny dla deckingu i 
do innych zastosowań na zewnątrz. Lakiery niepalne zostały 
zaprezentowane po raz pierwszy na rynku hinduskim i zostały 
wyjątkowo docenione.

ICA wzięła udział w targach ACETECH w Indiach, aby zaprezentować ważne nowości w wystrojach wnętrz.

Stoisko dystrybutora ITALCOATS odwiedziło ponad 500 odwiedzających. To bardzo dobry wynik, wśród 
odwiedzających znaleźli się architekci, projektanci wnętrz i projektanci. Gama produktów ICA wzbudziła duże 
zainteresowanie.
W trakcie targów grupa ICA otrzymała nagrodę “Grand Stand Award”. Zakwalifikowała się na drugim miejscu w 
kategorii Gold Category w ramach której premiuje się wystrój i wzornictwo stoiska. 

TARGI I WYDARZENIA TARGI I WYDARZENIA
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Grupa ICA była obecna na targach M&O PARIS poprzez ekspozycje MATÉRIO, 
francuskiego, awangardowego przedsiębiorstwa, która wyszukuje innowacyjnych 
materiałów i technologii w świecie. MATÉRIO to inspiracja i kreatywność. To 
doradztwo. Zespół, który umiejętnie radzi sobie z szeroką gamą klientów - 
począwszy od architektów i projektantów w przedsiębiorstwach z branży luxury, 
cosmetic, sport equipment, przemysłu samochodowego, elektroniki itd. - zarówno 
online, oddając do dyspozycji bazę danych z tysiącami materiałów, jak i z niektórymi 
ekspozycjami w świecie.
Grupa ICA zaprezentowała pomysł zrealizowany przez MATÉRIO - Liquidice. 
Specjalny lakier, który stosowany na drewnie i na szkle umożliwia otrzymanie 
powierzchni z estetycznym efektem, który reprodukuje kryształy lodu.

INTERIORS & EXTERIORS EXHIBITION  Goa’s biggest exhibition on building 
& construction products, art, furniture, and interior design 

Goa (INDIE) 28-31 stycznia 2016

KIFF & MTKT INNOVATION  International exhibition of materials for furniture pro-
duction, decor & facing, accessories, mechanisms & components

Kiev (UKRAINA) 9-12 marca 2016 r.

INTERIORS & EXTERIORS to coroczne targi budowlane, 
sztuki, wystroju wnętrz, interior design i lifestyle, 
przeznaczone dla architektów, interior designer, 
projektantów, inżynierów i przedsiębiorstw aktywnych 
w sektorze contract. 
Upodobanie dla wzornictwa i wyobraźnia wyróżniają 
populację Goa, miejsca, w którym organizowane są targi i 
gdzie poszukuje się nowości, innowacji technologicznych 
i produktu. Stąd pomysł tych targów, aby mieć dostęp do 
zasobów rynku hinduskiego i międzynarodowego.
Grupa ICA uczestniczyła po raz pierwszy w tej 19 edycji 
wspólnie z ITALCOATS i zarejestrowała 420 odwiedzin. 
Profesjonaliści z branży  docenili i wyrazili zainteresowanie 
wykończeniami przeznaczonymi do wnętrz ICA, aby 
zapewnić wartość dodaną ich produktom.

MAISON & OBJET PARIS  International trade fair for interior design

    Paryż (FRANCJA) 22-26 stycznia 2016

WOODEX   International exhibition for accessories, furniture machinery, 
  equipment and related industries

  Tehran (IRAN) 31 stycznia - 3 lutego 2016

Po raz kolejny grupa ICA wzięła udział w targach WO-
ODEX w Teheranie, międzynarodowym wydarzeniu 
w branży drewnianej w Iranie. Dystrybutor AVAND 
GROUP wystawił w czasie tych targów lakiery na bazie 
wody przeznaczone do wnętrz i na zewnątrz, lakiery 
do szkła i te poliuretanowe marki ICA. Wykończenia 
z mikro strukturą, o przyjemnym efekcie materiału i 
te z niską matowością wzbudziły większe zaintereso-
wanie i entuzjazm ze strony licznych odwiedzających.

Coraz większe przywiązywanie uwagi do przemysłu 
i do wyposażenia drewna powoduje, że ten sektor 
daje możliwości inwestowania dla profesjonalistów 
pochodzących z Niemiec, Włoch, Francji, Austrii, Turcji, 
Korei Południowej, Malezji, Taiwanu, Hong Kongu, 
Emiratów Arabskich i Chin.

Targi Kiev International Furniture Forum KIFF i MTKT Innovation to najbardziej wyczekiwane wydarzenia w 
przemyśle meblowym Ukrainy. W tych jakże ważnych wydarzeniach w sektorze wyposażenia wnętrz wzięło udział 
500 wystawców z 14 krajów i odwiedziło je  20.000 wyspecjalizowanych odwiedzających.  To jest rewelacyjny punkt 
do zdobywani rynku, który charakteryzuje się dużym potencjałem. Grupa ICA uczestniczyła w tych wydarzeniach 
po raz pierwszy z dystrybutorem EUROPEAN PAINTING SYSTEM S.R.O. Na ekspozycji przestawiono wszystkie 
nowości z Włoch, począwszy od Deep Black do wykończeń Micro Matter, i efektów specjalnych do drewna i 
szkła. Odwiedzający mieli możliwość dotykania wysokiej jakości lakierów Made in Civitanova Marche.

TARGI I WYDARZENIA TARGI I WYDARZENIA
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PARQUET VERLEIM  Spotkanie profesjonalistów w branży układania parkietów

      Rzym (WŁOCHY) 5 marca 2016 r.

5 marca grupa ICA zorganizowała spotkanie dla profesjonalistów 
układania parkietów we współpracy z magazynem zlokalizowanym 
w Rzymie - VERLEIM, panów Mauro Panichi i Michele Mangagnello.

Kurs, teoretyczny i praktyczny, miał na celu zapoznanie z 
produktami linii PARKEA: przedstawienie rozwiązań dla parkietów 
proponowanych przez grupę ICA. 
Klientom zaprezentowano klej krzemowodorowy ICASIL, bez 
izocyjanianów, amin i rozpuszczalników, posiadający certyfikat i 
markę EMICODE EC1 PLUS, ponieważ charakteryzuje się bardzo 
niską emisją lotnych substancji organicznych. 

Dodatkowo zastosowano wiele różnorodnych cykli na bazie wody z 
dwuskładnikowym podkładem na bazie wody FA10 i wykończenia 
na bazie wody nanotechnologiczne z efektem esencji VPA208G5. 
Od zawsze doświadczenie i specjalizacja w usługach dla klienta.

MEETING ORIENT MEBEL  Seminarium dla klientów ICA w Uzbekistanie 

           Taszkient (UZBEKISTAN) 25-26-28 marca 2016 r.

Dystrybutor ORIENT MEBEL zaprosił lokalne przedsiębiorstwa 
uzbeckie do swojej siedziby na trzydniowe seminarium techniczno-
praktyczne na temat lakierów produkowanych przez grupę ICA, 
którego podstawowym celem było lepsze zapoznanie rynku 
uzbeckiego z marką produktu. 

Głównymi tematami rozmów były barwniki, efekty specjalne, 
lakiery poliuretanowe i patyny.

W wydarzeniu brała udział kadra kierownicza i technicy niektórych 
największych przedsiębiorstw, które działają w sektorze wystroju 
wnętrz. Mieli oni możliwość zastosowania, dotykania i wypróbowania 
wyjątkowych właściwości i wysokiej jakości produktów grupy ICA. 

Zastosowali pełne cykle produkcyjne i uświadomili sobie poziom 
wydajności, skuteczności i estetykę produktu na zastosowanej 
powierzchni. Byli bardzo zadowoleni z tego doświadczenia.

MEDWOOD  International exhibition of tools and equipment semi-finished products, 
components-accessories and woodworking machinery for the furniture industry

Ateny (GRECJA) 7-10 kwietnia 2016 

Od 7 do 10 kwietnia ICA i ZAKOS GROUP uczestniczyły w 
targach MEDWOOD w Atenach. Wyjątkowo ważne wydarzenie 
międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego, gdzie 
prezentowane są wyposażenia, komponenty, półprodukty, 
akcesoria i maszyny do obróbki drewna w przemyśle 
meblarskim.
Wśród wielu wystawianych produktów, odwiedzający 
zapoznali się po raz pierwszy z produktami nigdy 
nieprezentowanymi na rynku greckim. Przede wszystkim z 
wykończeniem ICA opracowanym z zastosowaniem pasty 
Nero Profondo. Czarna pasta o dużej głębi, opracowana, 
aby otrzymać powierzchnie charakteryzującą się nigdy 
niespotykaną intensywnością. Nie zabrakło polakierowanych 
i przeźroczystych propozycji: wybór wykończeń z efektami 
materiału - Micro Matter - owoc dokładnych badań w 
laboratorium R&S. W odpowiedzi na wymogi rynkowe zostały 
zaprezentowane lakiery na bazie wody do stosowania na 
zewnątrz, wykończenia o dużej matowości, poliestry ze 
100% suchą pozostałością. Doceniono również specjalny 
efekt produktu o nazwie Liquidice, który bardzo się 
spodobał. Wydarzenie było dobrą okazją dla skonsolidowania 
obecności marki ICA w Atenach i okolicach.

KOLEJNE TARGI

24 -28 MAJA 2016 XYLEXPO   Biennial world exhibition for woodworking 
     technology and components 
      for the furniture industry

MEDIOLAN WŁOCHY

24 -27 SIERPNIA 2016 IWF    The Largest Woodworking Show in USA ATLANTA USA

TARGI I WYDARZENIA TARGI I WYDARZENIA
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THE SPECIALIST 
RUBRYKA POŚWIĘCONA TECHNIKOM LABORATORYJNYM 

Simone Pecoraro 
Farby poliuretanowe, 
nitro i ognioodporne 

Roberto Funari 
Vehicle Maintenance & ADR Specialist

Od ilu lat pracujesz w ICA? 
W ICA pracuję od czerwca 2004 r., jako technik laboratoryjny 
R&S.

Czym dokładnie zajmujesz się? 
Od 12 lat jestem członkiem zespołu zajmującego się poliureta-
nowymi produktami rozpuszczalnikowymi, którego dyrekto-
rem technicznym jest Piero Paniccia, a koordynatorem tech-
nicznym Roberto Giusti. Moim zadaniem jest opracowywanie 
produktów poliuretanowych, akrylowych, tworzonych na 
bazie nitrocelulozy oraz ognioodpornych, a ponadto konfi-
guracja cyklów malowania. Oprócz tego, gdzie tylko jest to 
możliwe, zajmuję się optymalizacją i zmniejszaniem kosztów 
surowców. Nasz zespół dąży do identyfikowania i zaspokaja-
nia potrzeb naszych klientów, przekazując im jak najszybciej 
skuteczne rozwiązania.

Które aspekty Twojej pracy najbardziej Ci się podobają?
Uznana skuteczność poliuretanowych farb rozpu-
szczalnikowych zobowiązuje do prowadzenia badań 
nad opracowywaniem rozwiązań, które byłyby coraz 
bardziej nowoczesne, pod względem estetycznym i 
użytkowym.  Ta prerogatywa stanowi „intelektualne” 
wyzwanie, które motywuje i fascynuje: jest nim dążenie 
do udoskonalania technologii, która już teraz jest bardzo 
wydajna. W naszej dziedzinie łączenie wielu możliwych 
do zastosowania surowców może dać nieskończoną 
liczbę odmiennych rezultatów, a różnica jednego grama 
w składzie produktu może spowodować, że będzie on 
bardzo słaby lub rewelacyjny. Niezbędna jest precyzja i 
jakość przeprowadzanych pomiarów.

Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Może to zabrzmi banalnie, ale uwielbiam „spakować 
się i ruszyć w drogę”. Podróże to inwestowanie w 
siebie! Drugą moją wielką pasją jest przebywanie 
wśród przyrody: nic mnie bardziej nie odpręża. 
Jako że mieszkam w Sirolo, zimą lubię spacerować 
po lasach i cieszyć oczy przepięknymi widokami 
Parku Conero; latem wstaję wcześnie, aby pójść na 
jedną z wielu plaż i próbować złowić słynne dzikie 
małże do spaghetti, które to danie gotujemy potem 
z przyjaciółmi. Oczywiście to, co najbardziej lubimy 
robić nigdy nie da nam tyle przyjemności, jeżeli nie 
dzielimy tego z bliskimi osobami. Myślę, że to jest 
właśnie sedno sprawy.

14

PODRÓŻ TYSIĄCA EMOCJI
OPOWIEŚCI Z PODRÓŻY

Od 1983 r. można w jaskini nurkować, co odbywa się w następujący sposób: najpierw uczestnicy 
przechodzą krótkie szkolenie, podczas którego przewodnik objaśnia im historię formacji krasowych 
i przedstawia to, co za chwilę będzie można oglądać w grocie. Następnie grupa dokonuje pierwszej 
wyprawy badawczej w zatoczce powstałej wskutek pęknięcia ściany skalnej. Każdy porusza się wtedy 
na czworakach, szukając na skale oparcia dla dłoni i stóp.  W rzeczy samej, nie używa się płetw, a jedynie 
automatów oddechowych, butli z tlenem, jak również kasków z latarką, ponieważ do jaskini nie wpada 
naturalne światło.  Nurkowanie rozpoczyna się po godzinie 18: 00, ponieważ przed tą godziną jaskinia 
udostępniana jest zwiedzającym jako naturalna sauna.

Jaskinia o nazwie Grotta Giusti znajduje się w 
miejscowości Monsummano Terme w prowincji Pi-
stoia, u stóp wzgórza Monsummano, które niczym 
gąbka chłonie wodę z opadów deszczu. Woda przenika 
następnie do jaskini, dociera na głębokość 900 metrów, 
po czym powraca na powierzchnię, mając temperaturę 
34°C. W jaskini można nurkować jedynie od listopada 
do kwietnia, na odcinku 250 m. W jaskini występują 
zjawiska krasowe. Zwiedzając ją, można bardzo dobrze 
zaobserwować wszystkie zmiany, jakie w ciągu wielu 
lat zachodziły w wapiennej skale pod wpływem wody.
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iCO - 11 grudnia 2014 - Restauracja Dalla Mena - Romano d’Ezzelino (VI)

ICA Deutschland - 19 grudnia 2015 - Gasthaus Bakenecker - Gronau-Epe (Niemcy)

ICA - 18 grudnia 2015 - Cosmopolitan Business Hotel - Civitanova Marche (MC)

616

WSPÓLNY WIECZÓR PRZED WIGILIĄ
NASZE KOLACJE

ICA Iberia - 19 grudnia 2015 - Restauracja Pau - Benicarló (Hiszpania)

WITAMY W GRUPIE ICA Z NAMI OD 2015 R.

Styczeń PAOLO FERRACUTI 

IVAN VERDICCHIO 

MAURO VALENTINI   

Odpowiedzialny za zarządzanie zapasami, magazynem i zwrotami

Pracownik ds. logistyki

Pracownik ds. produkcji

Maj LUIS MARTIN FIRPO Pracownik działu pakowania

Luty

Marzec

Kwiecień

ELISA FRANCINELLA

LUCIA ULISSI  

GIANFRANCO CRICCA

UDO WENNINGHOFF 

GIUSEPPE SANTUCCIO

DAVID MARIANI 

ALBERTO ZANCANELLA 

FABIO LIAM FERRONI 

GIANFRANCO DELLA ROCCA

ROBERTO COLOMBO

CRISTIAN FELIX DUMITRASCU

ANGELO FORESI
Pracownik marketingu

Pracownik ds. księgowości dostawców

Kierownik Handlowy Działu Szkła

Koordynator ds. Logistyki

Próbki

Pracownik produkcji

Technik handlowy - zagranica

Technik handlowy - zagranica

Technik serwisu włoskiego

Technik serwisu włoskiego

Kierowca

Pracownik produkcji

CARMINE COSTANZO 
STEFANO ANSELMI 

Pracownik produkcji

Pracownik ds. postępu produkcji

ROBERTO DE SANTIS 

ALESSANDRO CENSORI

MONICA MERCURI

LI XIN CHEN

MATTEO CAMACCI

ANDREA GALASSI

ALESSANDRO IMBASTONI

DEBORA MAZZOCCOLO

MATTIA PIERDICCA

CARLA FRANCESCONI

VALERIO BUFALINI

DANILO NAPOLEONI

GIORGIO TEODORI

CARLO SACCHETTA

FEDERICA CLAPIS

DAVID LOZANO BARRANCO

ENRICO TOSTO

LUCA FERRANTE

DAVIDE COMETA

RICCARDO VERDINI
ANDREA MORRESI

FRANCISCO ROYO BONET

ELEONORA GRELLONI 

CRISTIANO LUCIANI

ESTER MANCINI

LUCA ROSSI

Pracownik działu pakowania

Magazynier

Magazynier

Client Management Team

Pracownik Kontroli Jakości

Pracownik ds. Regulatory Affairs

Magazynier

Czerwiec

Lipiec

Wrzesień

GUERRINO MARTINO

SARA MARILUNGO

FRANCESCO SBARBATI

Usługi dla produkcji

Magazynier

Pracownik Kontroli Jakości

Magazynier

Pracownik ds. komunikacji

Pracownik ds. logistyki

Pracownik produkcji

Asystent produkcji

Pracownik ds. logistyki

Pracownik działu pakowania

Technik handlowy - zagranica

Pracownik ds. księgowości dostawców

Help Desk

&S - Produkty na bazie wody do wnętrz

Pracownik Kontroli Jakości

Pracownik działu pakowania

Pracownik produkcji

Pracownik działu pakowania

R&S - Pasty, Pigmenty, Efekty specjalne

Technik handlowy - zagranica

Pracownik działu pakowania

Pracownik działu pakowania

Pracownik działu pakowania

FRANCESCO ROSSANO

Październik

Listopad

Grudzień
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NEWS NEWS

Francesco Cinquepalmi od około 5 lat reprezentuje ICA w grupie roboczej 
UNI/CT 022/GL 07 “Wykończenia do obróbki drewna (mieszana komisja 
Drewno/Meble)”, i aktywnie uczestniczy w przeglądzie i tworzeniu nowych norm 
branżowych. Wśród wszystkich ostatnich prac, w których brał udział Francesco 
i w które miał wkład, należy wspomnieć o działaniach we współpracy z innymi 
podmiotami w sektorze (Federlegno i Catas) i z innymi producentami lakierów, 

przy tworzeniu ważnych regulacji UNI dotyczących ochrony powierzchni parkietu, które weszły w życie 4 
lutego bieżącego roku. Interwencja ICA była bardzo ważna zarówno z punktu widzenia wykonanych testów, jak i 
zastosowania awangardowych narzędzi.

Norma UNI 11622-1:2016, dotyczy “Podłóg drewnianych i/lub podkładów dla drewna stosowanego wewnątrz - 
Obróbka ochronna powierzchni - Część 1: Minimalne wymogi cykli malowania” i definiuje minimalne wymagania 
dotyczące obróbki ochronnej powierzchni podłóg drewnianych i/lub powierzchni drewnianych i podobnych 
elewacji, jak powierzchnie do chodzenia na drewnianych schodach, stosowane wewnątrz, jak również tryb i 
kryteria weryfikacji wydajności cyklu malowania stosowanego na znormalizowanej powierzchni.
Norma UNI 11622-1: 2016 została opracowana ze specyficznym odniesieniem do fazy produkcji produktów 
chroniących powierzchnię i odnośnych cyki malowania i jest stosowana do produktów i do cykli malowana, 
które produkują nieprzerwaną i jednolitą warstwę na powierzchni, na której są rozprowadzane. Dokument 
jest częścią serii przepisów dotyczących produktów lakierniczych do drewnianych podług, które posłużą do 
klasyfikacji gotowego produktu. Do tego celu zostały 
stworzone piktogramy, które opisują klasę zastosowania, 
na podstawie wyników otrzymanych w trakcie różnych 
prób (odporność chemiczna, przyleganie, ścieranie itp.) 
wykonanych na parkiecie. Dzięki tej normie producenci 
parkietu otrzymają dodatkowe narzędzie do sprawdzania 
wydajności własnych produktów i stosowanych cykli 
malowania, natomiast producenci lakieru będą mogli 
opierać ich badania na nowej, ważnej metodzie analizy w 
celu zagwarantowania coraz lepszej wydajności.

TERAZ MOŻESZ KLASYFIKOWAĆ TWOJĄ DREWNIANĄ PODŁOGĘ
UNI E ICA

OPPEIN, z siedzibą w Guangzhou (Chiny), to 
przedsiębiorstwo odnoszące sukcesy i plasujące się 
w pierwszej piątce wśród producentów światowych 
mebli. Specjalizuje się w kuchniach, szafach i drzwiach. 
Współpraca z ICA Group została zapoczątkowana 
w 2012 r., kiedy rozpoczęto zakupy podkładów i 
wykończeń poliuretanowych i past z serii PC, IN i CNA 
do malowania drzwi kuchennych a później również 
szaf. Wspomniana relacja narodziła się ze względu 
na zapotrzebowanie OPPEIN nawiązania współpracy 
z parterem technologicznym, aby zapewnić sobie 
innowacyjne produkty, wysokiej jakości, które 
gwarantowałyby taki sam poziom jakościowy jak 
włoskie produkty z drewna.

OPPEIN SPOTYKA PROJEKTANTÓW
EUROCUCINA 2016

W ramach udziału w EUROCUCINA, 15 kwietnia OPPEIN zorganizował spotkanie z zaproszeniami dla 
swoich najważniejszych dostawców, grupę projektantów włoskich i chińskich, w celu uzupełnienia 
różnych doświadczeń i poprawienia własnego poziomu jakości poprzez wprowadzenie nowych 
pomysłów i produktów. Grupa ICA została zaproszona do zaprezentowania relacji na temat własnej 
działalności i miała możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z wieloma projektantami 
odnośne nowych efektów przeznaczonych dla kuchni, szaf i drzwi.

REKORDOWE OBROTY
ITALCOATS BANGALORE ŚWIĘTUJE

12 kwietnia Vittoria Rita - Kierownik Zasobów Ludzkich w ICA Group - wzięła udział w charakterze wykładowcy 
w spotkaniu “Zasoby ludzkie i nie tylko” zorganizowanym w Anconie przez Este e Persone & Conoscenze - Głos 
Dyrekcji Personelu - w ramach okrągłego stołu na temat szkoleń i rozwoju. To bardzo ważna okazja, aby zapoznać 
się z projektami i doświadczeniami lokalnych przedsiębiorstw, które stawiają w centrum ich zainteresowań 
działalność mającą na celu docenianie kompetencji i rozwój osób w przedsiębiorstwie. W wydarzeniu wzięło udział 
wiele ważnych i znanych przedsiębiorstw z okolicy, z których każda zaprezentowała własne rozwiązania.

ICA GROUP NAUCZA
ZASOBY LUDZKIE I NIE TYLKO
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Francesco Cinquepalmi
R&D Chemical-Physical Testing Manager

Zespół  ITALCOATS z Bangalore w lutym bieżącego roku 
świętował przy torcie wzrost obrotów o 1 koti Rupich (10 
milionów). To jest wielki sukces zważywszy, że w ciągu roku 
obroty wzrosły o 40% a są realizowane wyłącznie przez 
trzech sales officers. Odnotowano stały wzrost, osiągnięto 
kolejne koti w marcu, kiedy został zrealizowany cel na lata 
2015-2016.
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SPORT

Matteo Cester - magazynier i pracownik logistyki w filii ICA Group w Gorgo 
al Monticano (TV) - to nowy strzelec A.C.D. Portomansué. Dzięki golowi w 17 
minucie spotkania z Città di Musile doprowadził swoją drużynę do zwycięstwa 
i do promocji na tytuł Eccellenza z pięciodniowym wyprzedzeniem. 
Perfekcyjny strzał bez nadmiernej przesady, który pozwolił przeciwnikowi na 
złapania oddechu i doprowadził do zwycięstwa. 
To prawdziwa wojenna maszyna, która po 19 zwycięstwach, wraca ponownie 
do tytułu Eccellenza. Chapeau.

JEGO WYSOKOŚĆ CESTER
STRZELEC ICA GROUP

ICA SPONSOR DAY
LUBE VOLLEY

W niedzielę 20 marca cała Eurosuole Forum kibicowała mocno drużynie Lube Volley w czasie 14 z 
kolei zwycięstwa w zawodach.
Głośny gadget został zrealizowany przez ICA Group z okazji sponsor day dedykowanego grupie, 
który był doskonałą okazją do zaprezentowania kibicom nowej linii ICA for you przeznaczonej dla 
majsterkowiczów, owoc długoletniego doświadczenia grupy ICA przy produkcji profesjonalnych 
lakierów do drewna. Przy wejściu na halę sportową można było znaleźć również puszkę ICA for you 
w nadmuchanej wersji, dla zwycięzców konkursu z premiami, zestaw do czyszczenia i poczęstunek 
dla użytkowników drewnianych ościeżnic, prezent dla majsterkowiczów szczególnie przydatny o tej 
porze roku.
Na ławce, wspólnie z technikami drużyny Lube Volley, siedział również Prezes Sandro Paniccia, który 
na początku spotkania podarował najmłodszemu graczowi, Marco Vitelli, piękną drewnianą piłkę do 
siatkówki.
ICA Group świętuje w ten sposób dziewięciolecie wspólnie z drużyną Lube Volley. Minęło 
rzeczywiści 10 lat obecności marki ICA na oficjalnych koszulkach graczy biało-czerwonych, zarówno 
w mistrzostwach SuperLega, jak i Champions League. 
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