POWIERZCHNIE DREWNIANE

ROZWIĄZANIA DLA HOTELARSTWA

Aranżacja sektora publicznego to usługa produkcji mebli i rozwiązań do wnętrz hoteli, barów, restauracji, biur, lokali publicznych. Hasłem przewodnim jest tutaj

kreatyw-

ność, która idzie w parze z dbałością o środowisko naturalne. Aranżacja danego wnętrza
zawsze jest spójna z rodzajem wykonywanej w nim działalności.

Indywidualne rozwiązania
Przez lata Grupa ICA specjalizuje się w tworzeniu spersonalizowanych produktów, dopasowanych do
indywidualnych potrzeb klientów, od początkowej fazy projektowania do wykonawstwa: drewnianych mebli i
podłóg do prestiżowych hoteli, sieci sklepów, teatrów itp.
Dzięki doświadczeniu, które zdobywa od lat, Grupa ICA jest partnerem, który zapewni skuteczne doradztwo
w zakresie najlepszego rozwiązania produktowego, zarówno do wnętrz jak i do zastosowań zewnętrznych,
zaproponuje nowe efekty i modne kolory, dopasowując je do indywidualnych wymagań klienta.

Powłoki ognioodporne

Grupa ICA stworzyła specjalną gamę powłok ognioodpornych o nazwie Prometea Fire-retardant, która –
jeśli takie są wymagania – wykorzystywana jest także w obiektach użyteczności publicznej. Linia ta obejmuje
transparentne, białe lub pigmentowane cykle lakiernicze, z certyfikatami odporności ogniowej, spełniające
wszystkie wymagania. Te cykle łączą doskonałe właściwości fizyko-chemiczne z pięknym wykończeniem.

Niski wpływ oddziaływania na środowisko
Powłoki lakiernicze nie zawierają metali ciężkich i są idealne do projektów bio-budowlanych:
Powłoki na bazie wody do zewnętrznych drewnianych konstrukcji, ram i desek
_ Powłoki na bazie wody do konstrukcji drewnianych, stolarki zewnętrznej i tarasów
_ Powłoki wodorozcieńczalne do elementów wyposażenia wnętrz i podłóg drewnianych
_ Powłoki wodorozcieńczalne bio zarówno do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
_ Powłoki utwardzane promieniami UV do elementów wyposażenia wnętrz i podłóg drewnianych
_ Powłoki o wysokiej zawartości masy stałej do elementów wyposażenia wnętrz i podłóg drewnianych
_ Powłoki wodorozcieńczalne z „efektami specjalnymi” do dekoracji wnętrz

Skoncentrowanie na projekcie
W dzisiejszych czasach możliwe jest, dzięki estetycznym i modnym dodatkom, uszlachetnienie aspektu kolorystycznego produktu - przedmiotu lub systemu wyposażenia wnętrz.
Grupa ICA intensywnie inwestuje w badania nad nowymi kolorami i efektami, aby jak najlepiej spełniać oczekiwa-

Projektantów Architektów, zapewniając im dostęp do innowacyjnych rozwiązań, zgodnych z

nia
i
najnowszymi trendami.

Tylko ściśle

przetestowane i w pełni certyfikowane produkty

Zgodnie z polityką maksymalnego poszanowania środowiska i maksymalnej jakości, wszystkie produkty Grupy ICA
przechodzą najbardziej rygorystyczne

ARBOREA SUN

testy:

dotyczący trwałości cykli lakierniczych z użyciem lakierów wodorozcieńczalnych
_Projekt
do zastosowań zewnętrznych (naturalne starzenie na Florydzie i przyśpieszone starzenie naturalne, zwane Q-TRAC
Natural Sunlight Concentrator, w Arizonie)

Odporność fizyko-chemiczna powleczonej powierzchni na podstawie międzynarodowych standardów
_Produkty na bazie wody, zgodne z przepisami dotyczącymi emisji LZO w pomieszczeniach
_Kontakt wyrobów lakierowanych z produktami żywnościowymi lub przedmiotami
osobistego użytku
_Reakcja lakierów ogniochronnych na płomienie (norma europejska UNI EN 13501, norma włoska
_

UNI 9796, British Standard)

RINA zgodnie z dyrektywą MED 96/98/CE
_Produkty przyczyniające się do przyznawania punktów [od 1 do 3] za certyfikację budynku LEED

_Lakiery do sektora statków morskich, posiadające certyfikat

Grupa ICA: specjaliści w zakresie produkcji, marketingu i dystrybucji
specjalistycznych powłok do drewna.
Siedziba Firmy mieści się w Civitanova Marche (we włoskiej prowincji
Macerata). Grupa ICA posiada 3 zakłady produkcyjne we Włoszech (2
w Civitanova i 1 w Romano D’Ezzelino, w prowincji Vicenza). Grupa ICA
działa także aktywnie za granicą, gdzie bezpośrednio kieruje 6 spółkami, zapewniającymi grupie bezpośrednią obecność w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Chinach, Indiach oraz Kanadzie.
Od dziesięcioleci Grupa ICA wychodziła naprzeciw Klientom, tworząc
powłoki lakiernicze o wysokiej jakości i niezawodności, najnowocześniejsze rozwiązania, podążając za stale zmieniającymi się wymaganiami rynku, dbając przy tym wysoce o środowisko naturalne.

Produkty Grupy ICA są dystrybuowane we Włoszech przez 70 bezpośrednich agentów, posiadających bogate doświadczenie branżowe. Dzięki swojej wiedzy rozumieją oni doskonale potrzeby klientów oraz mogą zapewnić im odpowiednie produkty i usługi. Włoska
sieć sprzedaży Grupy ICA obejmuje oddziały, magazyny i wyspecjalizowanych sprzedawców.
Grupa ICA dystrybuuje swoje produkty na 50 rynkach zagranicznych poprzez liczne oddziały, magazyny i wyspecjalizowanych dystrybutorów.

ICA GROUP: siła dużej grupy

Skonsolidowana sieć sprzedaży ICA
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