
ZROBIMY CO TYLKO  
BĘDZIE POTRZEBNE.
DLA PAŃSTWA  
PÓJDZIEMY JESZCZE 
DALEJ. 

IGP. FOR SURE.



IGP-DURA®pol 682S Gruba struktura, jedwabny połysk



IGP-DURA®pol 681T Drobna struktura, głęboki mat



IGP-DURA®pol 681T Drobna struktura, głęboki mat



DLA PAŃSTWA  
TWORZYMY NOWE 
HORYZONTY.

IGP to synonim jakości, bezpieczeństwa  
i niezawodności – czyli wartości, które  
zapewniają rozwój.

Technologia malowania proszkowego to innowacyjna i ekonomiczna 
metoda uszlachetniania powierzchni różnych materiałów. Zwracamy 
uwagę w równym stopniu na estetykę, ekonomię, jak  
i ekologię. 

Można od nas oczekiwać innowacyjnych metod malowania  
proszkowego wysokiej jakości – do zastosowań powierzchniowych  
w architekturze, transporcie lub w przemyśle. Przy projektowaniu  
i produkcji wymagających rozwiązań powłokowych nieustannie  
dążymy do perfekcji.

Nawet wtedy, gdy podążamy nieznaną drogą, jest to droga  
bezpieczna. Ponieważ wartość można zachować tylko dzięki  
postępowi.

Główna siedziba firmy IGP



DLA PAŃSTWA  
PRZEKRACZAMY  
GRANICE.



Powlekanie proszkowe to uszlachetnianie. 
Aby skutecznie uszlachetniać, trzeba  
to robić z pasją.

Istnieją różne estetyczne i ekologiczne wymagania techniczne 
odnośnie uszlachetniania powierzchni a nowe potrzeby pojawiają 
się z dnia na dzień. Najważniejsze własności to stabilność w zmie-
niających się warunkach atmosferycznych, jednorodność kolorów, 
efektywność stosowania i wykorzystania zasobów.

Nasza firma konsekwentnie dąży do opracowania najlepszego 
indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta. To część naszej 
pasji. Dzięki stałemu kontaktowi z naszymi klientami i poprzez 
dialog z partnerami technologicznymi, przez cały czas pracujemy 
nad nowymi metodami i produktami.

Zawsze patrzymy dalej. I właśnie takiego dalekosiężnego  
spojrzenia mogą Państwo od nas oczekiwać.



DAJEMY Z SIEBIE  
WSZYSTKO CO  
NAJLEPSZE.



Spełnianie potrzeb klientów jest naszym 
niezmiennym celem. Dlatego dajemy  
z siebie wszystko, co najlepsze. 

Każda osoba pracująca u nas przyczynia się do Państwa sukcesu.  
Z tego powodu starannie prowadzimy proces rekrutacji, szkolimy  
i doszkalamy naszych pracowników, a także ich motywujemy.  
Podobnie działamy w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony  
zdrowia oraz odpowiedzialnego podejścia do środowiska i zasobów. 

Dzięki naszym pracownikom oraz stałemu kontaktowi z klientami  
i partnerami nieustannie optymalizujemy procesy i systemy produk-
tów. Stosowanie wyłącznie najlepszych surowców do wyrobu na-
szych farb proszkowych jest oczywistością. Podobnie jak przestrze-
ganie rygorystycznych krajowych i międzynarodowych wytycznych 
oraz norm.

Zawsze i wszędzie dajemy z siebie wszystko co najlepsze.  
Na to mogą Państwo liczyć.



DLA IDEALNYCH  
POWIERZCHNI  
ZROBIMY WSZYSTKO.

Europaallee
Zurych, Szwajcaria



Państwa sukces jest również  
naszym sukcesem. Aby go osiągnąć, 
możemy zrobić wiele.

Naszym celem jest spełnienie indywidualnych wymagań w każdym 
przypadku – bez względu na to, czy chodzi o elementy standar-
dowe, czy specjalnie dostosowane do zakresu zastosowania, 
podłoża, wykorzystania, metody powlekania, koloru, powierzchni 
oraz efektów i funkcji dodatkowych. Powtarzalność, stabilność 
partii i uniwersalność są siłą naszej produkcji.

Pakiet serwisowy IGP składa się z czterech modułów – systemów 
produkcji, usług serwisowych, doradztwa w zakresie kolorów i net- 
workingu. Pakiet ten ma pomóc Państwu w realizacji projektów  
i pomysłów oraz wzmocnić pozycję rynkową. Dzięki temu z naszych 
usług korzystają architekci, planiści i wykonawcy powłok.

Aby uzyskać idealne powierzchnie, korzystamy z bogatych  
zasobów wiedzy i kompetencji. Na to mogą Państwo liczyć.
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1 PostFinance
Berno, Szwajcaria

2 Lista Office LO
Degersheim, Szwajcaria

3 Stadler Rail AG
Bussnang, Szwajcaria

4 Zebra Tower
Warszawa, Polska

5 Zehnder Group AG
Gränichen, Szwajcaria

6 Julius Blum GmbH
Höchst, Austria

© Blum



Ameryka Północna
IGP North America LLC
Louisville, Kentucky 40299, USA
telefon +1 502 2427187
info.us@igp-powder.com

Austria
IGP Pulvertechnik GesmbH
AT-2514 Traiskirchen
telefon +43 2252 508046
info.at@igp-powder.com

Beneluks
IGP Benelux BV
NL-8013 RW Zwolle
telefon +31 38 4600695
info.benelux@igp-powder.com 

Bośnia / Słowenia / Chorwacja
Manager rynku firmy IGP
Borut Grajfoner
GSM +386 41 747464
borut.grajfoner@igp-powder.com

Manager rynku firmy IGP
Danilo Zemljič
GSM +386 30 415934
danilo.zemljic@igp-powder.com

Francja
IGP Pulvertechnik SAS
FR-74166 St Julien en Genevois Cedex
telefon +33 4 50953510
info.fr@igp-powder.com

Niemcy
IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
DE-84030 Ergolding
telefon +49 871 966770
info.de@igp-powder.com

Polska
IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
PL-96-321 Siestrzeń
telefon +48 22 1011700
fax +48 22 7583798
info.pl@igp-powder.com

Skandynawia
IGP Scandinavia AB
SE-222 23 Lund
telefon +46 46 120220
info.se@igp-powder.com

Węgry
IGP Hungary Kft.
HU-6000 Kecskemét
telefon +36 76 507974
info.hu@igp-powder.com

Wielka Brytania
IGP UK
GB-Bristol, BS37 5JB
telefon +44 1454 800020
info.uk@igp-powder.com

Włochy
IGP Italy S.r.l.
IT-21016 Luino (Varese)
telefon +39 332 1507657
info.it@igp-powder.com

STANOWIMY DLA PAŃSTWA 
BEZPIECZNĄ WARTOŚĆ.

IGP. FOR SURE.

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Szwajcaria
telefon +41 71 9298111
fax +41 71 9298181
www.igp-powder.com
info@igp-powder.com

Przedsiębiorstwo Grupy DOLD



www.igp-powder.com


