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A Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A bócsai székhelyű Poli-Farbe Vegyipari Kft. családi vállalkozásból nőtte ki magát Magyarország meghatározó festék- és vakolatgyárává. Míg a konkurensek többsége beszűntette a gyártást Magyarországon, és csak külföldi receptúrákat értékesít a
vásárlóknak, addig mi magyar vegyipari szakembereink segítségével, saját laboratóriumunkban és modern gyártógépeinkkel
folyamatosan bővítjük versenyképes termékkínálatunkat.
Vállalatunk 1992-es alapítása óta sikeres fejlesztésekkel és innovációkkal halad előre, és ma már a magyarországi piacvezető
szerep elérésének küszöbén állunk.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. alapítója, Szabó Antal egy bócsai termelőszövetkezetben dolgozott dobozüzemi vezetőként, illetve biztonsági megbízottként. A rendszerváltás kezdetekor világossá vált számára, hogy a gazdasági recesszió miatt ő is elveszítheti munkáját, ekkor kezdett hozzá saját elképzelése megvalósításához, amelyhez külföldi segítséget is kapott.
1989-ben a bajorországi Waldkraiburgban egy bajor kisvállalkozóval folytatott családias beszélgetés során adódott a kérdés, akar-e Bócsán festéket gyártani. A válasz igen, volt. Reggelre pedig a részletekben is megállapodtak: az induláshoz egy
egyszerű technológiát és receptúrát, valamint az ehhez szükséges alapanyagokat biztosította a bajorországi fél, aki mindezt
azért a jelentős történelmi pillanatért cserébe tette, mert az akkori kormány megnyitotta határait Ausztria felé a kelet-német
turistáknak. Így alakult meg a cég, Fischer-Farben Kft. néven 1989 végén.
Székhelyünk kezdetben Fischerbócsán volt. Doboz-, valamint festékgyártói alaptevékenységet folytattunk. Cégünk kezdeti
méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működésünk első évében valamivel kevesebb, mint 20 tonna festéket gyártottunk,
és adtunk el.
Cégünk árbevétele 2008 és 2015 között megduplázódott, és azóta is nő. Mindez annak köszönhető, hogy képesek vagyunk
olyan festékeket fejleszteni, amelyekre valós vásárlói igények mutatkoznak. 2018-ban festéktermelésünk meghaladta a 48 ezer
tonnát, míg árbevételünk túllépte a 12 milliárd forintot.
A hazai piac sikerei után, a külföldi terjeszkedés 2005-ben kezdett el kibontakozni. 2006-ban már az árbevételünk 2%-át,
2007-ben 3%-át tette ki az export. Az elmúlt 3 évben az export forgalom arányosan 4-5%-ot tett ki a Poli-Farbe éves bevételéből. Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába is szállítunk
festékeket.
Kapacitásunk bővítésével párhuzamosan emelkedett a cégünk által foglalkoztatottak létszáma is, amely 2018-ban elérte a
280 főt. Cégünk nemcsak Bócsán, hanem a környező településekről is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést. A
Poli-Farbe Kft. fejlődésének harmadik legfontosabb pillére a kapacitásbővítés és a minőségfejlesztés mellett, a dolgozók képzése. Vállalatunk lehetőséget biztosít munkavállalói számára, hogy vegyipari OKJ szakoktatásban vegyenek részt.
Partnereink bizalmának erősítése érdekében az irányítási rendszerünket független szakértőkkel tanúsíttatjuk. ISO 9001 szabvány szerinti, minőségirányítási tanúsítvánnyal 1999 óta, ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási tanúsítvánnyal 2013.
óta rendelkezünk.
A Poli-Farbe Kft. célja, hogy fokozza a vevők elégedettségét a rendszer eredményes alkalmazása útján, beleértve ebbe a
jelenlegi struktúra folyamatos fejlesztésének folyamatait, továbbá fokozza a bizalmat a vevői és a jogszabályi követelmények
teljesülése érdekében.
2017-ben mérföldkő beruházást hajtott végre: a több mint egymilliárd forintból felépített, robottechnológiával és 21. századi
gyártósorral felszerelt új üzemegységük révén növekedni fog a magyar festékek versenyképessége világszerte.
Az ipar 4.0-ás fejlesztés legfőbb előnye, hogy rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű falfestéket képesek előállítani kevesebb villamos energia felhasználásával, miközben csökkentik az egységnyi tonnára vetített humánerő szükségletet, de növelik
a termelés volumenét. Az új üzemegységben egy műszak alatt dupla annyi festéket képesek előállítani, mint korábban.
Az új kapacitásokra építve növelni tudják exporttevékenységüket is. A termelőkapacitásuk bővítésével nemcsak piacvezető
pozícióra törnek a mintegy 30-35 milliárd forintra becsült hazai piacon, de regionális szerepet is be kívánnak tölteni a régióban.
2018-2020 között 20 százalékos exportnövekedéssel számolnak a fehér, beltéri diszperziós falfesték szegmensben.
A Poli-Farbe Kft. 2019.02.11.-én partnerségi együttműködést kötött a lengyel Sniezka festékipari cégcsoporttal.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. fejlődésének harmadik legfontosabb pillére a kapacitásbővítés és a minőségfejlesztés mellett, a
dolgozók képzése. A vállalat lehetőséget biztosít munkavállalói számára, hogy vegyipari OKJ szakoktatásban vegyenek részt.
A Poli-Farbe jótékonysági programjainak köszönhetően az elmúlt években – határon innen és túl – több száz oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézmény szépült meg minőségi magyar festékekkel. Mindemellett a Poli-Farbe a Nagycsaládosok Országos Egyesületének egyik legfőbb adományozója, valamint a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének stratégiai
partnere. A vállalat társadalmi felelősségvállalás jegyében tett erőfeszítéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elismerte
2012-ben, Szabó Antalt, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezetőjét Miniszteri Dicséretben részesítette a fogyatékosok világnapja
alkalmából szervezett eseményen.
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„Színnel, lélekkel” termékeink
sokszínűséget és ezáltal pozitív
gondolatokat visznek az otthonokba.”
Szabó Antal ügyvezető igazgató
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Kft. termékei a színek és a pozitív gondolatok
„nagykövetei”. Hogyan válik/válhat egy termék többé, mint egy
produktum?
Csakis az emberek által. Vállalatunk dolgozói, szakértelme és az innovatív
megoldások biztosítják festékeink állandó minőségét. Az újítások, a termékek
tulajdonságai mind azt a célt szolgálják, hogy a felújítók és szakemberek igényeinek
megfeleljen, maximálisan alkalmazkodnak a fogyasztói igényekhez. Olyan
terméktulajdonságokkal és újdonságokkal jelentkezünk időről-időre, amely a
lakásfelújítást, de egész pontosan az otthonszépítést hivatott szolgálni.
Termékeinknek köszönhetően ma már a lakossági felújítóknak sem a felfordulás jut
eszükbe egy felújításról, hanem az önkifejezés, a lehetőség, hogy otthonaikat saját
ízlésük szerint újíthatják meg pár évente, ebben a színek hatása és változó divatja is
ösztönzőleg hat, mi pedig segítünk nekik megteremteni a nagybetűs otthont. Cégünk
szlogenje: Poli-Farbe – Színnel, lélekkel. Túlzás nélkül állíthatjuk, termékeink
sokszínűséget és ezáltal pozitív gondolatokat visznek az otthonokba.
Bács-Kiskun megye szívében, Bócsán több mint 25 éve dolgozunk azon, hogy a
minőségi magyar festékek és vakolatok a leghatékonyabb megoldást jelentsék a
felújítók számára. Termékfejlesztéseinket évről évre minőségi díjakkal ismerik el, ami
bizonyítja, a magyar vegyipari mérnökök tudása és tapasztalata nemzetközileg is
kimagasló.
A Poli-Farbe tevékenysége példát mutat kreativitásból, sokszínűségből,
pozitív gondolkodásból. Ennek a következetes munkának a legfiatalabb
tagja a lakásfűtő falfesték. Méltán gondoljuk, hogy ez forradalmi újítás
az energiahatékonyság terén?
A Poli-Farbe fűtőfestéke egy olyan innováció, amely forradalmasíthatja a
lakásfelújítást a következő évtizedekben. A speciális falfesték elektromos
fogyasztónak minősül, olyan rendszer, amely áramforrásból, szabályozó rendszerből
és elektromos vezetőképességgel rendelkező adalékokat tartalmazó festékből áll.
A termék a tervek szerint minden háztartásban kiépíthető lesz, de azt csak erre
képzett, külön engedéllyel rendelkező szakember tudja majd telepíteni. Hatékonysága
abban rejlik, hogy idő- és hőveszteség nélkül, közvetlenül melegíti a kijelölt területet:
körülbelül 6 négyzetméteres felülettel egy 60-70 négyzetméter területű lakást fel lehet
fűteni, 300-350 watt/m2 teljesítmény mellett. Legfőbb előnye, hogy használatával
jelentősen csökkenthető a lakások ökológiai lábnyoma, és olcsóbb kiépíteni, mint a
hagyományos fűtési rendszereket. A fejlesztőcsapatot magyar szakemberek alkotják: a
BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának Távközlési és Médiainformatikai
Tanszéke és a Poli-Farbe csapata. Vállalatunk még idén szeretné megkezdeni a
termék gyártását és forgalmazását.
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A Poli-Farbe Kft.
hirdeti, hogy a tehetség, a
szorgalom, a találékonyság nem
csak a cég számára teremt értéket. Mit
tehet egy vállalkozás saját üzleti sikerei mellett
azért, hogy az innováció, a kitartó munka másoknak is
értéket teremtsen?
Fontos, hogy egy vállalat felelősségteljesen tudjon gondolkodni és cselekedni,
mindezzel pedig jó példaként szolgálhasson a környezetének. A Poli-Farbe dinamikus
fejlődése abban rejlik, hogy a vállalat alapítói és munkatársai egy nyelvet beszélnek,
valamint teret adnak mások véleményének. Festékeink sikerének alappillére, hogy
piaci szereplőket, elsősorban szakkereskedőket és fogyasztókat is bevonunk a
fejlesztési folyamatba, így csak olyan produktumokat gyártunk, amelyekre kereslet
mutatkozik, és valódi megoldást jelentenek az otthonszépítés területén. A Poli-Farbe
azonban nemcsak az innovációkra koncentrál: a kezdetek óta karolunk fel olyan
tehetségeket, akik hátrányból indulnak. Támogatjuk a tálentumokat, legyen szó ép
vagy fogyatékos emberekről, mert hitünk szerint pozitív hozzáállásuk és szorgalmuk
példaértékű mindannyiunk számára. Ezenkívül számos országos programot
kezdeményeztünk, amelynek segítségével több száz egészségügyi, szociális, oktatási és
kulturális intézmény tudott megújulni határon innen és túl. Hiszünk abban, hogy egy
megújult, szép környezet pozitív hatással van a vele kapcsolatba kerülő emberekre, a
hétköznapokra, így valódi értéket teremthetünk.
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