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O NAS

Pionierzy z powołania.

Liderzy w swoim fachu.

Najwyższe standardy światowe w 
dziedzinie innowacji w pokryciach 

do drewna i szkła.
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Od samego początku nasze cele 
zawsze były wysoko postawione.
Stworzyliśmy nowe standardy 
branżowe i wpłynęliśmy na cały 
segment rynku. Ludzie nazywają 
nas pionierami. Wierzymy, że 
model biznesowy powinien być 
wsparty silnymi wartościami.
Oto grupa ICA w pigułce.

Rok Założenia1971

1994
Nowy zautomatyzowany 
zakład produkcyjny

1983
Pierwsze produkty 
wodorozcieńczalne do drewna

1995
Oznakowanie LIFE dla pierwszych 
dwuskładnikowych pokryć 
wodorozcieńczalnych

2002

Nowy zakład produkcyjny 
wyrobów wodorozcieńczalnych 
i nowe laboratorium 
Badań & Rozwoju

2004
Nabycie BASF Coatings wood 
division i pierwsze zagraniczne 
miejsce działalności w Niemczech

2005 Nowy magazyn wyrobów gotowych

2009
Pierwsza zagraniczna 
spółka Grupy: ICA Iberia

2016
Pierwszy wodorozcieńczalny lakier 
BIO do drewna; pierwszy zakład 
produkcyjny w Indiach

2017
Wprowadzenie technologii lamp 
ekscymerowych wraz z gamą 
S-MATT w przemyśle meblarskim

2018
Powstało nasze akredytowane 
laboratorium testów własciwości 
fizykochemicznych, Performance Lab

NASZA 
HISTORIA

2015

Otwarcie LifeLab, kreatywnego 
centrum technologicznego dla 
klientów, architektów i projektantów;
Powstało nasze akredytowane 
centrum szkoleniowe, ICA  Academy 
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JAK PRZEMY NAPRZÓD

Pragniemy być siłą przewodnią dla każdego na świecie, którzy 
szuka innowacyjnych rozwiązań z niskim śladem węglowym 
do lakierowania i powlekania różnych rodzajów materiałów: 

drewna, szkła i wielu innych.

MISJA 

JAK WIDZIMY NASZĄ ROLĘ

Nieustannie poszukujemy nowatorskich rozwiązań 
i skutecznych propozycji, bo wiemy, że tylko w ten sposób 

można połączyć znakomite wyniki z prawdziwym 
zaangażowaniem w ochronę środowiska.

Ciągle inwestujemy w nasze zasoby ludzkie ponieważ wiemy, ze 
tylko wspólnie możemy zrobić różnicę.

WIZJA
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Wiemy co ma znaczenie dla naszych 
klientów.
Wiemy o każdym z ich wyzwań, 
produktów i rynków zbytu. Dlatego 
proponujemy rozwiązania.

Solutions that matter.

SOLUTIONS 
THAT MATTER
Nasza koncepcja
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“Matter” (“Materia”) 
odnosi się do substancji fizycznej, która 

jest punktem wyjścia dla wszystkich 
naszych wysiłków badawczych 

i zastosowań dla naszych klientów.

“To Matter” (“Mieć Znaczenie”) 
to czasownik oznaczający, że coś jest ważne. 

Podobnie jak nasze rozwiązania, 
które mają znaczenie.

Podsumowaliśmy kim 
jesteśmy i co robimy 
dla naszych klientów w 
3 słowach. 
3 słowach, które 
oddają wartość którą 
wnosimy do naszych 
partnerów.
3 słowa, które mogą 
mieć wiele znaczeń. SOLUTIONS  

THAT MATTER
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NASZ OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE

ICA Group 
(Włochy)
Siedziba Główna 
Grupy w Civitanova 
Marche (Macerata) i 
1 Miejsce Działalności 
w Romano D’Ezzelino 
(Vicenza, Italy), 2 
Produkcja, R&D, 
Administracja i 
Zaplecze Logistyczne,
3 Oddziały 
z centrum usług

ICA Polska
Piotrków
Trybunalski 
(Polska)
1 Siedziba, 
1 Zakład 
produkcyjny, 
Laboratorium R&D, 
Administracja 
i Logistyka, 12 
Oddziałów z 
obługą klienta i 4 
Spółki Zależne

ICA Iberia
Benicarló
(Hiszpania)
1 Miejsce 
Działalności 2 
Oddziały z obsługą 
klienta i Centrum 
Logistyczne

ICA China
Zhongshan
(Chiny)
Miejsce 
Działalności 
z usługami 
i Centrum 
Logistycznym

ICA North 
America
Vaughan
(Ontario, Kanada)
1 Miejsce 
Działalności z 
usługami i Centrum 
logistyczne

ICA USA
Charlotte
(Karolina 
Północna)
1 Miejsce 
Działalności z 
obsługą klienta 
i Centrum 
logistyczne

ICA Deutschland
Metelen 
(Niemcy)
Miejsce 
Działalności 
z usługami 
i Centrum 
Logistycznym,
1 Punkt sprzedaży
w Danii

ICA Pidilite
Mumbai
(Indie)
1 Siedziba, Zakłąd 
produkcyjny, 
Laboratorium R&D, 
Administracja 
i Logistyka

1971 2009 2014 2016 2019 20232013
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NASZE ZASADY 
PRZEWODNIE  

Firmy, które dążą do 
doskonałości, wyznają jasne 
wartości, które kierują ich 
decyzjami i działaniami nawet 
w złożonych okolicznościach 
i zmieniających się czasach 
- takich jak te, których 
doświadczamy obecnie na 
rynku i na świecie.

1

2

3

4

Zorientowani na rozwiązanie | Jesteśmy 
przekonani, że proaktywne relacje z naszymi 
klientami napędzają naszą działalność. Klienci 
są naszymi partnerami i wspieramy ich 
szukając konkretnych, skutecznych rozwiązań, 
które odpowiadają ich potrzebom i rozwiązują 
ich problemy.

Ekorozwój | Angażujemy się w badania i rozwój 
projektów, które zmniejszają wpływ produktów 
i procesów na środowisko.
Wszystko, co zrobiła nasza firma, jest 
przesiąknięte pragnieniem stworzenia 
lepszego świata.

Innowacja | Ciekawość i ambicja są nieodłączną 
częścią naszego DNA, a nasza praca badawcza 
jest motorem, który nieustannie napędza nasze 
działania.
Podchodzimy do naszej działalności z 
nastawieniem, które ma na celu pozytywne 
kształtowanie przyszłości naszych rynków, torując 
drogę nowym pomysłom i nowym możliwościom.

Wspieranie relacji z ludźmi | Mocno wierzymy 
w jakość i możliwości naszych pracowników. 
Dlatego inwestujemy czas i zasoby, aby 
wzmocnić nasz zespół. Chcemy, aby każdy 
z nich wyzwalał swoje talenty, pasję i 
różnorodność.

9
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WE DELIVER  
WHAT MATTERS

Nasze wsparcie. Wasze cele.
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CO ROBIMY DLA TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Projekt koncepcyjny

5. Strategia wejścia na rynek

4. Produkcja przemysłowa

3. Inżynieria produktowa

2. Szczegółowy projekt wykonawczy
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MARKETING 
WSPÓLNY
WIĘCEJ WARTOŚCI, WIĘCEJ 
ODBIORCÓW, WIĘKSZA SPRZEDAŻ

Mamy ogromną świadomość strategicznego znaczenia 
działań co-marketingowych, które mają kluczowe 
znaczenie dla reputacji i rozwoju biznesowego obu 
zaangażowanych marek.

Dlatego współdzielimy z naszymi klientami działania 
cyfrowe i offline. Działania, które mogą zapewnić 
świetny zysk ze względu na nasze niżej podane wyniki:

12

+30,000
profesjonalistów zarejestrowanych 

w naszej bazie newsletter

+270,000
wizyt na stronie internetowej rocznie

+10,000
osób obserwujących 

stronę LinkedIn



A MATTER OF 
INNOVATION

Nasze usługi.
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ICA 

INNOVATION 
CAMP

Pielęgnujemy 
naszą wizję

ROZWIJAJ

SZKÓL SIĘ

TESTUJ

Projektuj, rozwijaj, aplikuj produkty, 
szkól się i testuj. To pięć kluczowych 
działań ICA INNOVATION CAMP 
– kompleksowy projekt, jak również 
kampus, który wspiera wiedzę, relacje i 
codzienne innowacje.

PROJEKTUJ
discovery

APLIKUJ PRODUKTY
tech
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LIFELAB DISCOVERY

CZYM JEST
To nasze centrum kreatywności. Przestrzeń, w której naprawdę poczujesz innowacje, 
najnowsze trendy i rozwiązania ICA w aranżacji wnętrz.

Ponieważ LifeLab Discovery jest źródłem prawdziwej inspiracji. To więcej niż salon 
pokazowy. To podróż w głąb możliwości koloru i materii.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE DLA WAS

5 RZECZY, KTÓRE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ
Nasze LifeLab Discovery współpracuje z działem technologicznym, łącząc 
technologię i kreatywność od pierwszego dnia.
Strefa Discovery to przestrzeń, w której badamy materiały, kształty i efekty dla 
naszych produktów.
W LifeLab Discovery, oferujemy wszystkie informacje potrzebne do szybkiego 
zestawienia kolorów i efektów dla naszych próbek.
Tutaj możesz odkrywać efekty i wykończenia. Iskra, która rozpala nowe pomysły i 
prowadzi do nowych rozwiązań.
Nasi eksperci są do waszej dyspozycji na etapie projektowania, dostarczając 
informacje o najnowszych trendach i innowacjach.

PROJEKTUJ

discovery
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LIFELAB DISCOVERY
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ICA R&D LAB ROZWIJAJ

CZYM JEST
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe ICA.

Ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie podczas procesu innowacji, wyróżniając 
oryginalne cechy produktów, obniżając koszty i szanując środowisko. Wynik? 
Pozytywny wpływ również na poziom wydajności Waszych rozwiązań.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE DLA WAS

5 RZECZY, KTÓRE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ
Zespół 74 chemików pracuje w laboratorium badawczo-rozwojowym, niestrudzenie 
dążąc do znalezienia rozwiązań, które poprawią styl, kreatywność, design i jakość 
produktu końcowego dla klienta.
Badamy receptury, które są przełomem w chemii, testując i oceniając różne 
substancje, takie jak żywice, pigmenty i dodatki, za pomocą najnowocześniejszego 
sprzętu.
Z dużą dokładnością analizujemy wszystkie właściwości powłok w stanie ciekłym.
Dokładnie badamy wszystkie możliwe interakcje produktów w całym cyklu 
lakierniczym i podnosimy poziom wydajności.
Testujemy wszystkie opracowane produkty po ich nałożeniu, ponieważ 
Laboratorium ICA posiada wszystkie najważniejsze rodzaje urządzeń lakierniczych, 
których producenci mebli używają do lakierowania drewna i innych materiałów.
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ICA R&D LAB
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LIFELAB TECH APLIKUJ PRODUKTY

5 RZECZY, KTÓRE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ
Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt lakierniczy, obszar Tech pozwoli Wami 
ocenić poziom niezawodności naszych powłok na Waszych produktach.
Wyspecjalizowani technolodzy pokażą Wam jak osiągnąć najlepsze rezultaty na 
Waszych produktach.
Dzięki temu, że współpracujemy bezpośrednio z największymi producentami 
systemów lakierniczych na świecie, wiemy wystarczająco dużo, aby przekazywać 
klientom zalecenia na etapie projektowania / planowania ich zakładów.
Ten know-how pozwala nam uzyskiwać znakomite wyniki i zapewnić klientom 
maksymalny zwrot z inwestycji.
Praca zespołowa z personelem LifeLab Discovery zapewnia płynne przejście od 
etapu projektowania do etapu aplikacji.

CZYM JEST
To zaawansowane laboratorium aplikacyjne, gdzie możecie znaleźć szeroką gamę 
rozwiązań technologicznych przy wsparciu naszych wyspecjalizowanych technologów.

Chcemy aby pomysły stawały się rzeczywistością w laboratorium, w którym sami 
możecie oceniać efekty i wyniki.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE DLA WAS

tech
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LIFELAB TECH
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ICA ACADEMY

CZYM JEST
To nasza akredytowana szkoła.

5 RZECZY, KTÓRE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ
Koncepcją stojącą za ICA Academy było wykorzystaniu szkoleń nie tylko do 
wzmocnienia naszych własnych zasobów, ale także zasobów naszych partnerów.
Akademia ICA organizuje kursy i nawiązuje współpracę z instytucjami szkoleniowymi.
Odbiorcami szkoleń są pracownicy, klienci i utalentowana młodzież, a także 
architekci i profesjonaliści z branży projektowania wnętrz.
Promujemy kontakty i umowy partnerskie z liceami, uczelniami oraz zewnętrznymi 
ośrodkami szkoleniowymi.
Dostęp do funduszy międzybranżowych i pomoc przy praktykach dla tych, którzy 
nie zajmowali się ich organizacją.

Ponieważ szkolenia i kursy aktualizujące o produktach, procesach i rozwiązaniach to 
opłacalna inwestycja w rozwój zawodowy i biznesowy.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE DLA WAS

SZKÓL SIĘ
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ICA 
ACADEMY
od 2015

GODZIN SZKOLEŃSUBSKRYPCJI 
NA PLATFORMIE 

E-LEARNING

KURSÓW SKIEROWANYCH
DO 230 FIRM

NASZYCH KLIENTÓW

WEBINARIÓW DLA FIRM
I FACHOWCÓW

WEBINARIA DLA SZKÓŁ

PODYPLOMOWE KIERUNKI 
STUDIÓW MBA

KURSÓW Z PUNKTAMI 
EDUKACYJNYMI
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ICA ACADEMY Obiekt hotelarski w Civitanova Marche zapewnia zakwaterowanie dla 
klientów i pracowników odwiedzających lub uczestniczących w naszych 
programach szkoleniowych.
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PERFORMANCE LAB

CZYM JEST
To nasze akredytowane laboratorium gdzie odbywają  się testy fizykochemiczne.

Testowanie pozwala uniknąć strat materiału, ponieważ pomaga Wam zrozumieć  czy 
produkt, który chcecie wdrożyć jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.
Testowanie poprawia reputację Twojej firmy w branży, ponieważ wdrażanie 
ustalonych standardów jakości pomaga tworzyć wartość. dodaną
Przetestowane produkty pomagają uchronić Was przed reklamacjami i 
niezadowolonymi klientami.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE DLA WAS

Jesteśmy pierwszym producentem pokryć do drewna i lakierów do szkła, które posiada 
wewnętrzne laboratorium badawcze dla powierzchni lakierowanych, które posiada 
akredytację zgodnie z normami UNI CEI EN ISO / IEC 17025: 2018.
Wydajemy akredytowane raporty z testów z zachowaniem bezstronności, dotrzymywaniem 
terminów, wiedzą fachową, poufnością i wiarygodnością wyników.
Oferujemy dostosowane do Waszych potrzeb usługi doradcze, które pomogą Wam 
osiągnąć pożądane standardy jakości. 
Dzięki doświadczeniu, które zdobywaliśmy przez lata temu, oceniamy różnorodne 
właściwości fizyko-chemiczne lakierowanych powierzchni.
Istnieje możliwość testowania dla podłoży z drewna, szkła, tworzywa sztucznego, 
powierzchni laminowanych, aluminium, PVC i metalu.

5 RZECZY, KTÓRE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ

TESTUJ
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PERFORMANCE LAB



WE DO 
WHAT MATTERS

Nasze produkty.
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INNOWACYJNE PRODUKTY. NAMACALNE EFEKTY.

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

PRZESTRTZENIE 
PUBLICZNE, DO 

WNĘTRZ
DREWNO,  

DO WNĘTRZ DIY

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I
DREWNIANE 

PODŁOGI

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

DREWNO, NA 
ZEWNĄTRZ

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I SZKŁO, PŁASKIE &
GOSPODARCZE

S E RV I Z I

S O C I E TÀ

S E D E

P R O D O T T I
DREWNIANE 

PODŁOGI, DO 
WNĘTRZ

Urban Matter
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Lampy UV

Lampy Led

Lampy ekscymerowe

Termoutwardzalne

Laminarny 
przepływ powietrza

Suszarnia jet air

Lampy IR 
(podczerwień)

NATURA 
CHEMICZNA 
PRODUKTÓW

TECHNOLOGIE 
APLIKACYJNE

Akrylowe

Poliuretanowe

Poliestrowe

Wodorozcieńczalne

Bio

Utwardzalne UV

Nitro

Epoksydowe

Natrysk

Nakładarka walcowa

Polewarka

Zanurzeniowo

Technologia 
Calander Coating 
Inert

DPAROWANIE/  
TECHNOLOGIE 
SUSZENIA
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IRIDEA

Asortyment produktów do wnętrz opracowany specjalnie w celu 
ulepszenia urządzonych pomieszczeń, podnoszący ich jakość, styl 
i nadający szlachetny design.

DREWNO, DO WNĘTRZ

PRODUKTY KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

URBAN MATTER

Gama pokryć stworzona z myślą o tworzeniu nieskończonej 
serii efektów. Gama produktów, która doskonale odwzorowuje 
szorstką fakturę materii i ciepło w dotyku drewna.

DREWNO, DO WNĘTRZ
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PRODUKTY KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

ARBOREA

Gama lakierów wodorozcieńczalnych do stosowania na zewnątrz, 
która łączy w sobie wyjątkową, długotrwałą ochronę drewna 
wystawionego na działanie warunków atmosferycznych z 
pięknem, które wytrzymuje próbę czasu.

DREWNO, NA ZEWNĄTRZ

PROMETEA

Gama powłok zmniejszających palność stworzonych w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia, zachowująca 
jednocześnie wszystkie walory estetyczne produktu.

PRZESTRZENIE PUBLICZNE, DO WNĘTRZ
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PRODUKTY KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

VIDREA GLASS PAINTS

Jest to gama jednoskładnikowych bezbarwnych lub 
pigmentowanych lakierów wodorozcieńczalnych, które 
umożliwiają uzyskanie wielu efektów na szkle płaskim lub 
gospodarczym.

SZKŁO, PŁASKIE & GOSPODARCZE

PARKEA

Są to produkty do tradycyjnych układanych podłóg oraz 
produkty UV do lakierowania finisz-parkietu.

DREWNIANE PODŁOGI
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CZAS NA BIOREWOLUCJĘ

Brak zawartości olejów, 
redukcja emisji  CO

2
 i  troska 

o ludzkie zdrowie.

Opracowaliśmy nową formułę lakierów wodorozcieńczalnych, 
która szanuje życie, a także szczyci się szlachetnym cyklem 
produkcyjnym – prawdziwym symbolem honoru w świecie 
chemii zdominowanym przez produkty ropopochodne.

Nasze BIO lakiery są

do drewna (do wnętrz i na zewnątrz), podłóg drewnianych i szkła

opracowane na bazie surowców niekopalnych surowców 
pochodzących z recyclingu

wykonane z zastosowaniem etapów produkcji 
charakteryzujących się niewielkim wpływem na środowisko

bezkonkurencyjne

Certyfikowane przez UL świadectwem Environmental Claim 
Validation (ECV)
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Lakiery te są zgodne z najnowszymi ekologicznymi zasadami 
przyjętymi na całym świecie. Dzięki swoim substancjom 
przyjaznym dla środowiska przyczyniają się do zdobywania 
punktów LEED.

To nie tylko miłość do środowiska, ale także wysoka wydajność.

Oprócz poszanowania środowiska, wodorozcieńczalne  lakiery 
BIO osiągają tak wysoki poziom, że wyznaczają nowe standardy 
jakości dla przemysłu. Osiągają następujące parametry:

Twardość

Odporność chemiczna

Odporność na działanie światła

Nadają się do produkcji przemysłowej 

Większa prędkość schnięcia

Większa odporność na żółknięcie

LAKIERY BIO REDUKUJĄ EFEKT REDUKUJĄ EFEKT 
CIEPLARNIANY CIEPLARNIANY SPOWODOWANY 
EMISJĄ CO

2 
DO ATMOSFERY
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HIGIENA TO ŻYCIE

Produkty z gamy ASEPTICA 
przeznaczone są do lakierowania 
elementów wyposażenia wnętrz, podłóg 
drewnianych oraz wszelkich przedmiotów 
i powierzchni, które wymagają najwyższej 
czystości i higieny.

Specjalny skład tych lakierów sprawia, 
że   przedmioty i powierzchnie są dobrze 
chronione i zapewnia wyjątkowo wysoki 
poziom odporności fizykochemicznej.
Co więcej, obecność metali aktywnych 
zwiększa trwałość i chroni powłokę 
lakierniczą przed mnożeniem się bakterii.
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S-MATT: LAKIERY O SUPERMOCACH

S-MATT to seria lakierów do wnętrz o eleganckim charakterze i wyrazistej estetyce. Ultra-matowa nawierzchnia o atrakcyjnie 
miękkiej, aksamitnie wyrafinowanej teksturze, o właściwościach antyrefleksyjnych i doskonałych parametrach użytkowych, która 
bez wątpienia wydobywa to, co najlepsze z każdej powierzchni lub materiału.
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Gama produktów S-MATT zawiera bezbarwne oraz barwione wodorozcieńczalne i 
rozpuszczalnikowe lakiery rozmaitej natury, do których stosuje się różne metody utwardzania:

• lampy UV i lampy ekscymerowe

• konwencjonalne systemy termoutwardzania

LAKIERY HI-TECH 2018 | 2 miejsce w kategorii 
“Wykończenia” Xia-Xylexpo 
Innovation Awards

2019 | Nagroda Interzum: 
Inteligentny Materiał & Design 
w kategorii “Wysoka Jakość 
Produktu”.

2019 | Nagroda Visionary New 
Product – Nowy Wizjonerski Produkt

WYJĄTKOWE POD KAŻDYM MOŻLIWYM WZGLĘDEM

antyrefleksyjne  

nie pozostają na nich odciski palców

wrażenie miękkości w dotyku

zdolność samonaprawy (wytrzymałość)

odporność na zimne płyny (UNI EN 12720) 

odporność na zarysowanie (UNI EN 15186) 

nieskończona ilość kolorów

aplikacja z zastosowaniem wszystkich istniejących technologii lakierniczych
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ICA for you

ICA for you to własna marka
Produktów Zrób To Sam.

Produkty B2C z know-how wyniesionym z B2B.
Gama produktów wodorozcieńczalnych o najwyższych parametrach 
użytkowych, nieznacznym oddziaływaniu na środowisko i ta sama 
profesjonalna jakość, co jest najważniejsze dla produktów Grupy ICA.

Pokrycia do wnętrz

Pokrycia na zewnątrz

Lakiery do podłóg drewnianych  

Produkty do pielęgnacji drewna

Produkty czyszczące

P
R

O
D

U
K

T
Y

B
2

C
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ICA COLOR

CZYM JEST
Nasz system mieszania kolorów został zaprojektowany, aby zapewnić klientom 
narzędzia, oprogramowanie i know-how do samodzielnego i łatwego przygotowania i 
wytwarzania dowolnego koloru do drewna i szkła.

Ponieważ pozwala Wam samodzielnie stworzyć nieskończone spektrum kolorów.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE DLA WAS

5 RZECZY,  KTÓRE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ 
Jest to zintegrowany system, który umożliwia mieszanie stężonych past i 
neutralnych baz.
Możecie dobrać 2,300 kolorów (wzorniki ICA, RAL i NCS ) przy użyciu tylko 
dwóch baz i 24 past pigmentowanych.
Dzięki dodatkowemu modułowi Color Card Match, kolory z dowolnego innego 
wzornika można formułować bez użycia fotospektrometru.
Pasty są produkowane na miejscu w ICA, nie zawierają rozpuszczalników 
aromatycznych, ołowiu i żadnych innych metali ciężkich.
Zastosowanie stężonych past pozwala nie tylko na barwienie szerokiej gamy 
produktów tylko jednym zestawem barwników, ale także na uzyskanie wyjątkowo 
dobrego stopnia krycia.
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OUR PLANET 
MATTERS

Dbamy o środowisko.
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ZRÓWNOWAŻONA WYDAJNOŚĆ

Ponad dwadzieścia lat temu, zdecydowaliśmy się wejść na ścieżkę ekorozwoju i 
już w 1995 roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą LIFE, która potwierdza troskę 
i szacunek dla naszej planety. Teraz jesteśmy na etapie bezolejowych bio-lakierów, 
które wraz z innymi produktami ekologicznymi chronią dobrostan ludzi i planety 
oraz będą napędzać przyszły wzrost.

Sandro Paniccia — Prezes Zarządu ICA Group

Badamy i tworzymy produkty 
ekologiczne od najwcześniejszych dni 
naszej działalności i jesteśmy świadomi 
bezwzględnej potrzeby rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska.
 

Naszą ambicją jest wzbogacanie ludzkiego 
życia poprzez naszą pracę i produkty.
Dlatego inwestujemy w projekty dotyczące 
zrównoważonego rozwoju angażujące nasz 
zespół i lokalną społeczność.

Jesteśmy całkowicie przekonani, że jedyną 
drogą naprzód jest tworzenie produktów, 
które prześcigają inne produkty, przy 
jednoczesnym poszanowaniu środowiska.
Aby zmienić świat, musimy dążyć do 
zrównoważonego rozwoju.

DLA  
PLANET

DLA
LUDZI

DLA  
PARAMETRÓW 
UŻYTKOWYCH
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BIO-INNOWACJA

Znaczenie odpowiedzialności

Znaczenie determinacji

Każdy z nas powinien dokładnie przemyśleć to, co robimy i jaki 
ma to wpływ na środowisko.
To codzienne wyzwanie, któremu sprostaliśmy jakiś czas temu, 
tworząc wirtualną sieć, która dostarcza produkt bardziej 
ekologiczny niż jego odpowiedniki na bazie surowców 
ropopochodnych.

Badanie, eksperymentowanie i poszukiwanie. Dzień w dzień. 
Odkrywanie wszystkich możliwości i poszukiwanie rozwiązań 
wspólnie ze światowymi liderami branży chemicznej. W 2013 
roku niewiele osób wierzyło w potencjał i wydajność bio-
lakierów. Ale trzymaliśmy się tego. Nieustannie projektowaliśmy 
i testowaliśmy.

W końcu odkryliśmy, jak recepturować lakiery 
wodorozcieńczalne przy użyciu innowacyjnych substancji ze 
źródeł odnawialnych. Nasz upór pozwolił nam uzyskać szereg 
produktów o optymalnych parametrach, które szanują naszą 
planetę i charakteryzują się szlachetnym cyklem produkcyjnym.



OUR PEOPLE 
MATTER

Nasze zasoby ludzkie.
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RODZINA ICA

FIRMA WSPIERANA PRZEZ 
WARTOŚCI RODZINNE.

Ponad 50 lat istnienia ICA to znacznie 
więcej niż tylko historia biznesowa.
To także historia rodziny Paniccia. 
Pokolenie po pokoleniu. Pokolenie obok 
pokolenia. Zawsze razem.

CLAUDIO PANICCIA
ZAŁOŻYCIEL
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SANDRO
PANICCIA

DYREKTOR NACZELNY/ CZŁONEK ZARZĄDU

ANDREA
PANICCIA

DYREKTOR GENERALNY

CLAUDIO
PANICCIA

DYREKTOR REGIONALNY

PIERO
PANICCIA

CZŁONEK ZARZĄDU

GIULIO
PANICCIA

BUSINESS DEVELOPER / 
MANAGER MARKI ICA FOR YOU

FABIO
PANICCIA

CZŁONEK ZARZĄDU

RODZINA ICA

LORENZO
PANICCIA

BADANIA & ROZWÓJ
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LUDZIE ICA Każde przedsiębiorstwo, nawet najbardziej technologicznie rozwinięte, jest 
w stanie przetrwać i rozwijać się dzięki swojemu kapitałowi ludzkiemu – 
ludziom, którzy je ożywiają, wzbogacają doświadczeniem i rozwijają.
Oto dlaczego przywiązujemy tak duże znaczenie do naszych ludzi.
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LUDZIE ICA
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#LIFEINCOLOR

Duch zespołowy, dobre samopoczucie
i pozytywne nastawienie.

Wierzymy, że czas i przestrzeń to nie tylko ważne wartości dla 
osób, które z nami pracują, ale także ściśle związane z rozwojem 
naszej firmy.
Dlatego tak ważne było dla nas wdrożenie naszej filozofii 
#lifeincolor i uczynienie jej częścią życia codziennego.

Siedzący tryb życia i rutyna ustępują 
miejsca zabawie i ruchowi. Dzięki 
lifemove skupiamy się na ciele i 
stwarzamy okazję do uprawiania
sportu i ćwiczeń na terenie naszej 
Grupy ICA.
Dlatego stworzyliśmy przestrzenie 
firmowe z rowerami, samochodami 
elektrycznymi, boiskami sportowymi i 
siłownią.

Celem stojącym za ideą lifefood jest 
stworzenie różnicy pomiędzy dobrym 
jedzeniem a jedzeniem tylko dla 
przetrwania. Wychodząc od tradycyjnej 
koncepcji stołówki firmowej, nasza 
jadalnia wnosi odrobinę koloru do 
każdego stołu dzięki menu tematycznym 
i daniom opracowanym z myślą o 
potrzebach żywieniowych każdego 
człowieka. Przyjemne miejsce, w którym 
ludzie mogą dzielić się i cieszyć typową 
częścią włoskiej kultury – jedzeniem.

Być na zewnątrz. Wdychać zapach 
kwiatów. Spacerując wśród bujnej 
zieleni. Ogród Lifegarden to oaza 
relaksu oraz spokojna przystań - 
zielone miejsce wypoczynku dla 
każdego, kto potrzebuje naładować 
baterie i znaleźć inspirację w trakcie 
dnia pracy.
Liściaste krzewy i pączkujące kwiaty 
to nasz sposób na przekazanie 
przesłania o stałej odpowiedzialności za 
środowisko.
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ŚWIADECTWA
MAJĄ ZNACZENIE

UNI EN ISO 9001:2015 Certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością

UNI EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Ochroną 
Środowiska

UNI ISO 45001:2018 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy

Nagroda Prime Company w dziedzinie wiarygodności 
biznesowej  od Dun & Bradstreet
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NASI PARTNERZY. ICH ŚWIATY.

MEBLE I DEKORACJA WNĘTRZSZAFKI KUCHENNE

Zaopatrujemy najważniejszych producentów mebli kuchennych, 
zwłaszcza we Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Stała 
współpraca z tymi markami umożliwiła nam opracowanie 
wielu produktów, które zapewniają wysoki poziom parametrów 
użytkowych wymagany w branży kuchennej, elastyczność 
produkcji i niezrównaną estetykę.

Współpracujemy z najbardziej prestiżowymi i najbardziej 
znanymi markami we Włoszech, zapewniając im pełne wsparcie 
od etapu projektowania do codziennej pomocy w trakcie procesu 
produkcyjnego. Jesteśmy doceniani za rzadką umiejętność doboru 
kolorów, wykończeń i materiałów, a także za nasze doświadczenie 
z trendami rynkowymi. Z biegiem lat ICA rozpoczęła również 
współpracę z czołowymi międzynarodowymi grupami meblarskimi, 
szczególnie w Europie Północnej, Hiszpanii, Ameryce Północnej i 
na Dalekim Wschodzie. Podczas Targów Meblowych w Mediolanie 
w 2019 roku ponad 50 firm zaprezentowało produkty wykonane z 
użyciem produktów ICA.
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DREWNIANE PREFABRYKATY I OBRÓBKA 
DREWNA DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

Jesteśmy partnerem przemysłowym i strategicznym dla wielu 
liczących się koncernów na całym świecie, liderów w produkcji 
półfabrykatów, takich jak fronty kuchenne, prefabrykowane 
panele, profile i obrzeża dla rynku meblarskiego. Siła naszego 
partnerstwa opiera się na naszej zdolności do zapewniania 
wsparcia procesowi produkcji na całej linii, w tym tworzenia 
specyfikacji materiałowych i ustawiania cykli lakierniczych i 
urządzeń. Bieżąca pomoc technologiczna, dostawy just-in-time 
oraz możliwość wykonywania wewnętrznych przeglądów i 
testów aplikowanych produktów to jedne z najpopularniejszych 
wymagań w tym segmencie.

KRZESŁA

Aktywnie współpracujemy z producentami krzeseł zarówno 
we Włoszech, jak i na rynku międzynarodowym. Zaopatrujemy 
producentów różnych specjalizacji w produkty lakiernicze, 
włączając sektor mieszkaniowy, biurowy, komunalny i hotelowy. 
Trwałość, gwarantowany poziom niezawodności fizycznej i 
szybkość produkcji to czynniki, które w głównej mierze skłaniają 
tych graczy do wyboru naszych usług.

NASI PARTNERZY. ICH ŚWIATY.
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ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Zaopatrujemy liderów w produkcji elementów architektury 
wnętrz, jak podłogi, panele okładzinowe, schody i sufity 
podwieszane. W przypadku tego rodzaju zastosowań głównymi 
wyzwaniami są parametry fizykochemiczne, odporność na 
zarysowania i trwałość, a także ciągłość wykończenia.

Jesteśmy liderem rozwiązań do lakierowania zewnętrznych 
elementów drewnianych, takich jak drzwi, okna, meble 
ogrodowe, domy i zastosowania architektoniczne. Ciągłe 
narażenie na działanie warunków atmosferycznych powoduje, 
że powierzchnie te są narażone na ekstremalne obciążenia i 
muszą spełniać wysokie standardy gwarantowane zarówno 
przez wewnętrzne testy w naszym laboratorium Performance 
Lab (gdzie możemy przeprowadzać testy reakcji na światło 
lub imitować różne warunki pogodowe), jak i przez testy 
przeprowadzone w laboratoriach zewnętrznych.

NASI PARTNERZY. ICH ŚWIATY.

OKNA & DRZWI, KONSTRUKCJE DREWNIANE
I MEBLE OGRODOWE
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ŁODZIE I JACHTY WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Współpracujemy z jednymi z najbardziej znanych stoczni 
produkujących jachty we Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA. 
Wymagania branżowe są podyktowane określonymi przepisami, 
wyznaczają standardy jakości i procesy produkcyjne, które 
znacznie różnią się od przemysłu meblarskiego.
Nasze zdolności i umiejętności pozwalają nam dostosować się 
do tych wymagań i stale proponować innowacyjne i precyzyjne 
rozwiązania. Dlatego jesteśmy uznani jako wiarygodny i 
strategiczny partner.

Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów z dziedziny aranżacji 
wnętrz, obejmujących najwyższej klasy wnętrza mieszkaniowe, 
użyteczności publicznej i hotelowe. Wielu kluczowych graczy 
zaangażowanych w przebieg projektów (architekci, generalni 
wykonawcy i producenci) traktuje nas jako prawdziwych 
partnerów. Oferujemy szereg usług w tej szczególnej branży: 
pomoc w doborze kolorów i wykończeń, wsparcie w kalkulacji 
kosztów i specyfikacji dostaw, raporty z testów w celu uzyskania 
odbiorów technicznych lub środowiskowych, prototypowanie i 
przygotowywanie próbek itp.

NASI PARTNERZY. ICH ŚWIATY.
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INSTRUMENTY MUZYCZNE SZKŁO

Przez lata zdobyliśmy szczególne umiejętności w branży 
produkcji instrumentów muzycznych. Niektórzy z najbardziej 
renomowanych producentów fortepianów, skrzypiec i gitar we 
Włoszech, Niemczech, Polsce, Chinach i Stanach Zjednoczonych 
polegają na naszych usługach i strategicznym partnerstwie, nie 
tylko w zakresie bieżącej działalności produkcyjnej, ale także 
przy opracowywaniu nowych rozwiązań lub modeli.

Stworzyliśmy cały dział, aby opracowywać, produkować i 
sprzedawać produkty lakiernicze do szkła.
Nasza specjalistyczna wiedza techniczna w tym sektorze 
pozwoliła nam współpracować z szerokim gronem klientów 
działających w branży szkła płaskiego i gospodarczego. Ci klienci 
biznesowi wywodzą się z różnych branż, w tym kosmetyków, 
akcesoriów meblowych, butelek na napoje w zakresie szkła 
gospodarczego, oraz mebli, dekorów i zabudowy wewnętrznej, 
jeśli chodzi o szkło płaskie.

NASI PARTNERZY. ICH ŚWIATY.
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ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

ICA S.p.A.

Via Sandro Pertini, 52
62012 Civitanova Marche (Macerata) - 
ITALY

www.icaspa.com
www.icaforyou.com
www.icaacademy.it

Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140
Skype: INFO.ICASPA

Znajdź nas na:

https://www.linkedin.com/company/ica-group/
https://www.youtube.com/c/ICAGroupOfficial
https://it-it.facebook.com/icaforyou/
https://www.instagram.com/icagroupofficial/
https://www.pinterest.it/icagroupofficial/



