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DREWNO WZBOGACA WNĘTRZA I ZDOBI NASZE DOMY NA ZEWNĄTRZ 
To niezastąpiony surowiec, którym otaczamy się, aby przybliżyć nas do natury 

IMPREGNATY LAKIEROBEJCE  BEJCE  LAKIERY  OLEJE  WOSKI KOREKTORY | | | | | | 
FARBY i PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI  marki COLORIT DREWNO

Za marką Colorit stoi zatem gwarancja jakości od ICA Group, co daje pewność, że są to 
PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KTÓRE POZWOLĄ ZACHOWAĆ NATURALNE PIĘKNO 
DREWNA ORAZ JEGO OCHRONĘ NA DŁUGIE LAT!

Nasza oferta to kompleksowa gama środków,  pomagających w łatwy sposób dbać o drewniane:
meble, podłogi, elementy dekoracyjne i konstrukcje zewnętrze, przeprowadzać ich metamorfozę,
oraz zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. 
Produkty COLORIT zapewniają, tym samym, ochronę najwyższej jakości z gwarancją na lata. 
Są proste i przyjemne w aplikacji, w myśl zasady „zrób to sam”- DIY! 

COLORIT drewno to produkty do ochrony, pielęgnacji i renowacji 
drewna, o właściwościach dekoracyjnych, podkreślające naturalne
piękno drewnianych powierzchni. Powstały z zamiłowania 
do drewna i świadomości troski, jaką należy otoczyć ten szlachetny
surowiec, aby cieszyć się jego walorami przez długi czas. 

Zostały przez nas stworzone, aby umożliwić każdemu, na co dzień, korzystanie z innowacyjnych 
rozwiązań i produktów najwyższej jakości, dostępnych wcześniej tylko w produkcji przemysłowej.

COLORIT drewno istnieje na rynku Polskim od ponad 12 lat i jest własnością ICA Polska Sp. z o.o. 



ICA Polska, obecna na polskim rynku od ponad 20 lat (wcześniej Italcolor),
jest jedną z rm wchodzących w skład ICA Group - stworzonej przez włoskiego 
producenta lakierów Industria Chimica Adriatica S.p.a.  ICA S. p. a. zdobywa doświadczenie
i umacnia swoją pozycję na europejskim rynku przemysłowym od 1971 roku. To jeden
z największych włoskich producentów i światowy lider innowacyjnych rozwiązań w lakierach
do drewna, szkła, tworzyw sztucznych i PCV. ICA swój sukces zawdzięcza nieustannym
inwestycjom w badania i rozwój, które wynikają z głębokiego przekonania,
że aby być konkurencyjnym i zawsze oferować nienaganną jakość, nigdy nie należy
przestać się doskonalić i poszukiwać nowych rozwiązań. ___________________________________

W trosce o naszych klientów, szczególną wagę przykładamy, do wypracowywania jak 
najlepszych parametrów jakości i wydajności naszych produktów. Współpracujemy przy 
tym z producentami maszyn i narzędzi do aplikacji powłok, którzy pomagają nam 
dostosować je do nowinek i wyśrubowanych standardów stosowanych w branży. Nasi klienci
doceniają nacisk, jaki kładziemy na innowacyjność. Co zaowocowało wieloma prestiżowymi 
nagrodami, m.in.: AWFS Visionary Award w Las Vegas i Interzum Award „Intelligent Material 
& Design” w Kolonii.

Priorytetem jest dla nas również dbałość o środowisko naturalne i tworzenie wyrobów 
bezpiecznych dla człowieka i natury, rozwiązań prekursorskich, odpowiadających na 
zapotrzebowania coraz bardziej świadomych klientów. Od początku istnienia rmy troska 
o naturę jest jednym z larów naszej działalności, a rozpoczęcie produkcji lakierów wodnych
już do lat 80-tych XX w. - to nasz znak rozpoznawczy. Lakiery wodorozcieńczalne do drewna
zaczęliśmy, bowiem, produkować jako jedni z pierwszych w Europie. Obecnie bardzo prężnie
rozwijamy ofertę Bio produktów do drewna, które mają na celu redukcję negatywnego 
wpływu na środowisko.  
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OCHRONA
Grupa produktów do ochrony drewna

Impregnat ochronny
Impregnat gruntujący
Impregnat żywiczny z woskiem
Lakierobejca do drewna
Olej do tarasów
Olej do mebli ogrodowych
Lakierobejca metaliczna 
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heban szary biały

NOWE
KOLORY:
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heban szary biały

NOWE
KOLORY:

dąb ciemnydąb
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NOWY
KOLOR: dąb
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DEKORACJA 
DREWNA



Kredowa farba do drewna
Wosk do drewna w paście
Wosk do bielenia drewna
Tablicowa farba do drewna
Bejca wodna do drewna
Pastelowa farba do drewna
Olej do podłóg
Lakier akrylowy do drewna

Grupa produktów do  dekoracji drewna

DEKORACJA
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morski

tylko kolor alabastrowy w
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NOWE
KOLORY:

skaliste 
wzgórza

polarny
zmierzch

górski
antracyt

tylko kolory: śnieżna biel i szarość poranka w
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LAKIER AKRYLOWY
SZYBKOSCHNĄCY

NA ZEWNĄTRZ 
I DO WEWNĄTRZ 
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PIELĘGNACJA
DREWNA



Grupa produktów do pielęgnacji i retuszu drewna

Olej do blatów
Wosk do pielęgnacji mebli
Wosk do wypełniania ubytków
Korektor do zarysowań
Środek do usuwania wosku
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www.icapolska.pl

www.colorit.pl
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www.colorit.pl

/colorit.pl

/ColoritPL
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