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PPG Polifarb Cieszyn SA to główny w kraju producent wyrobów lakierowych dla przemysłu. W skład
asortymentu wchodzą wyroby lakierowe na metal, farby do poziomego znakowania dróg, lakiery
elektroizolacyjne, wyroby do malowania opakowań blaszanych, farby proszkowe, coil-coating, wyroby do
malowania mebli, płyt pilśniowych, stolarki budowlanej, renowacji samochodów, żywice oraz wyroby dla
motoryzacji. Rozwiązania techniczne i ekonomiczne zawierają technologie wyrobów lakierowych
wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikowych względnie farb proszkowych opartych w większości o własne
żywice. Podstawowy asortyment wyrobów obejmuje: coil coating, farby na metal, wyroby lakierowe do
stolarki okiennej i drzwi, mebli drewnianych, opakowań, farby do poziomego znakowania jezdni, przemysłu
motoryzacyjnego i do renowacji samochodów, lakiery elektroizolacyjne oraz żywice. Wyroby do drewna
Wyroby na metal Farby proszkowe Wyroby elektroizolacyjne, żywice Wyroby do coil coatingu Materiały do
poziomego znakowania dróg Wyroby do renowacji przemysłowej. Firma posiada certyfikowany przez DET
NORSKE VERITAS: system zarządzania jakością - ISO 9001:2008, certyfikat
No124100-2012-AQ-POL-RvA system zarządzania środowiskiem - ISO 14001:2004, certyfikat No 99184
-2011-AE-POL-RvA system zarządzania bezpieczeństwem, OHSAS 18001:2007 certyfikat No 99185
-2011-AHSO-POL-FINAS system zarządzania jakością - ISO TS 16949:2009, certyfikat No
78983-2010-AQ-POL-IATF Rev1. Oferujemy rozwiązania techniczne i ekonomiczne dostosowane do
wymagań klienta wyrobów lakierowych do zastosowań przemysłowych przeznaczonych dla producentów
wyrobów ze stali, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych i papieru.

Kategorie
Śląskie - Cieszyn
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Farby na metal, Wyroby lakiernicze, Lakiery elektroizolacyjne, Wyroby, Lakierowe, Stolarki, Okiennej, 
Wyroby lakierowe do drzwi, Mebli, Drewnianych, Wyroby lakierowe do opakowań, Farby, Poziomego, 
Znakowania, Jezdni, Farby do przemysłu motoryzacyjnego, Żywice
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