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W ostatnich latach debata na temat zrównoważone-
go rozwoju działań człowieka w aspekcie dbałości o 
środowisko wzbudza zainteresowanie coraz szersze-
go grona. Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest zapew-
nienie wystarczających zasobów na poziomie global-
nym nie możemy zadowalać się osiąganiem coraz 
lepszych wyników wydajności i produktywności. Mu-
simy przemyśleć procesy produkcji towarów i świad-
czenia usługi mając na uwadze zasady gospodarki 
obiegu zamkniętego, jak na przykład korzystanie z 
zasobów odnawialnych i nadanie wartości odpadom 
z innych procesów przetwórczych.

W świecie lakierów do drewna grupa ICA od zawsze 
rozumiała potrzeby klientów jeśli chodzi o ekologicz-
ne i funkcjonalne powłoki do ochrony drewna. Dziś 
osiągnęliśmy kolejny cel na naszej drodze: mam za-
szczyt przedstawić pierwszą gamę lakierów akrylo-
wych, jedno- i dwuskładnikowych, pochodzących z 
surowców odnawialnych nieprzedstawiających war-
tości jako żywność dla ludzi - IRIDEA BIO. 

Tak spektakularnych wyników nie osiąga się przy-
padkowo. Korzystając z okazji chciałbym podzięko-
wać wszystkim moim kolegom, którzy współpraco-
wali przy tym projekcie na poziomie technicznym, 
administracyjnym i handlowym, naszym partnerom 
akademickim, parterowi technicznemu DSM Resins 
& Functional Materials, który niezachwianie wierzył 
w naszą firmę, uważając ją za najlepszą na świecie do 
upowszechnienia tej niezwykłej nowości.
Jestem głęboko przekonany, że takie projekty mogą 
rodzić się i rozwijać tylko przy stałej dbałości o jakość 
relacji międzyludzkich i życia zawodowego, dlatego 
też życzę wszystkim spełnienia w nowym roku i spo-
kojnych świąt Bożego Narodzenia.

                                                   Lorenzo Paniccia
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Naturalnie odpowiadamy na twoje potrzeby 
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