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A Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A bócsai székhelyű Poli-Farbe Vegyipari Kft. családi vállalkozásból nőtte ki magát Magyarország meghatározó festékés 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 festék6gyártói 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. 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.
A Poli-Farbe Kft. 2019. 02. 11-én partnerségi együttműködést kötött a lengyel Sniezka festékipari cégcsoporttal.
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Poli-Farbe – Színnel, lélekkel
Történetünk
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára. 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.
A Poli-Farbe alapítója, Szabó Antal egy
bócsai termelőszövetkezetben dolgozott a
dobozüzem vezetőjeként, illetve biztonsági
megbízottként.

A

rendszerváltás

kezdetekor világossá vált számára, hogy a
gazdasági recesszió miatt ő is elveszítheti a
munkáját, ekkor kezdett hozzá saját
elképzelési megvalósításához, amelyhez
külföldi segítséget is kapott. 1989-ben a bajorországi Waldkraiburgban egy bajor kisvállalkozóval
folyatott családias beszélgetés során adódott a kérdés, akarnak-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 cégünk 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. Ez a szám azóta évről évre
folyamatosan növekszik. Fennállásunk huszadik évében, 2009-ben valamivel több mint 35 ezer
tonna festéket készítettünk és értékesítettünk, árbevételünk pedig meghaladta a 6,1 milliárdot.
2012-ben festéktermelésünk meghaladta a 36 ezer tonnát, míg árbevételünk túllépte a 7,3

milliárd forintot. 2018-ben a festéktermelés meghaladta a 48 ezer tonnát, míg az árbevétel
túllépte a 12 milliárd forintot.
A hazai piac sikerei után, 2005-től a külföldi terjeszkedés is fontos kihívássá vált számunkra. 2006ban az árbevételünk 2 százalékát, 2007-ben 3%-át tette ki az export. Az elmúlt 3 évben, beleértve
már 2017-et is, az export forgalom arányosan 4-5%-ot tett ki a Poli-Farbe éves bevételéből.
Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Horvátországba, Romániába,
Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába is szállítunk festékeket.
2019 májusában a Poli-Farbe Vegyipari Kft. partnerségi együttműködést kötött a lengyel FFiL
Śnieżka SA festékipari cégcsoporttal.
Szemben a válsággal: folyamatos minőségfejlődés és kapacitásnövekedés
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. olyan vállalkozás, amelynek vezetői már a kezdetektől fogva hosszú
távú célok megfogalmazására törekedtek. Ezeknek a céloknak alárendelve határozták meg azokat
a stratégiákat, amelyek mentén folyamatosan – napjainkban is – fejlődik a cég: a nyereséget
következetesen visszaforgatták, így lehetővé vált a jelenlegi telephely megvásárlása Bócsán,
illetve a termelő berendezések folyamatos bővítése, korszerűsítése. Ezek a lépések tették
lehetővé, hogy cégünk, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. kibővítse termékportfólióját.
Néhány mérföldkő az utóbbi évek termékfejlesztései közül:
·

2001-től gyártunk
zománcfestékeket.

·

2002-ben termékkínálatunk vizes
bázisú favédő szerekkel bővült.

·

2004-től vakolatokat is készítünk.

·

2005-ben
legsikeresebb,
felhasználóbarát

alkottuk

meg

kifejezetten
termékünket,

a

Poli-Farbe Platinumot, amely egyrétegű prémium minőségű falfesték.
·

2006 a vizes bázisú zománcfestékekről szólt.

·

2007-ben hoztuk létre a Corso ragasztókból álló termékcsaládot, amely ma már a PoliFarbe terméknevet viseli.

·

2008-ban Inntaler termékcsaládunkat bővítettük speciális falfestékekkel és egyéb
kiegészítő termékekkel.

·

2009-től érhető el a különleges felületek kialakítására létrehozott Poli-Farbe Platinum
Dekor termékcsalád.

·

2011-től formaldehid mentessé tettük a Platinumot, illetve kibővítettük a Platinum
Decor termékcsaládunkat. 2013-ban vezettük piacra az egyedi tulajdonságokkal bíró
Platinum Konyha- és fürdőszobafestéket.

·

2013 tavaszán megszületett a Boróka Satin oldószeres vastaglazúr, amelyet 2014-ben a
Boróka oldószeres vékonylazúr követett.

·

2014-ben hoztuk létre a Medi-Farbe diszperziós beltéri falfestékünket, amelyet
kifejezetten egészségügyi helyiségek festésére ajánlunk.

·

2015-ben piacra került a Cellkolor Brill magasfényű zománctermékünk.

·

2016 egyik újdonsága, hogy a festékszezon kezdetére megérkezett a Poli-Farbe Platinum
egyrétegű beltéri falfesték legújabb tagja, a Platinum RIO az Olimpia tiszteletére, nyolc
csodás új árnyalatban. Még ebben az évben együttműködési megállapodást kötöttünk a
The DOW Chemical Company-vel. A közös termékfejlesztés eredménye a Poli-Farbe
Inntaler AIR CLEANER légtisztító beltéri falfesték.

·

2018-ben új kültartalommal jelentkezik a Poli-Farbe Platinum matt latex falfestékünk,
amely fokozott igénybevételnek kitett beltéri helyiségek védelmére, díszítésére
alkalmazható.

·

2019-ben az alábbi új termékekkel jelentünk meg a piacon, a Poli-Farbe Santal
Hipoallergén beltéri falfesték, Poli-Farbe Santal Hipoallergén kész glett és a Platinum
Decor színes beltéri falfesték.

Cégünk 2004-ben tért át a számítógép
vezérlésű,

automatizált

és

teljesen

zártkörű festékgyártó technológiára. A
megnövekedett igények miatt bővítettük
kapacitásunkat: új gyártósort alakítottunk
ki, amelyen a hőszigetelő rendszerek
alapját képező vakolatokat és egyrétegű
festékeket gyártunk. A berendezés, amely
napjainkban

is

az

ország

egyik

legmodernebb festékgyártó rendszere, hatalmas előrelépést jelentett termékeink minőségi
fejlődésében, jelentősen csökkentve a fizikai munkaerő igényét és gyakorlatilag megszüntette a
környezet szennyezést. Uniós támogatással 2009-ben kezdtük meg logisztikai központunk
építését, amely 2010 nyarára készült el. A projekt összértéke meghaladta a 270 millió forintot.
Ugyanebben az évben saját porüzemi gyártósort állítottunk üzembe egy több mint 100 millió
forintos befektetés részeként. Ettől kezdve gyártunk gletteket, valamint ragasztókat.
A Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazott és Kiváló Építési Termék védjeggyel elismert – ma már
Poli-Farbe nevet viselő – hőszigetelő rendszer különböző struktúrájú vakolatai és ragasztói
szintén itt készülnek, így a Poli-Farbe Kft. komplex szolgáltatást tud nyújtani a házak
hőszigeteléséhez.
Vállalatunknál a kutatás-fejlesztési tevékenység bővítése tette indokolttá egy új 160
négyzetméteres

labor

helyiség

kialakítását,

ahol

a

kutatás-fejlesztés

szétválik

a

minőségellenőrzéstől. A 2013-as év során fejlesztőink részére európai szintű munkahelyi
körülményeket alakítunk ki, ahol a labor műszaki felszerelése is igazodik az aktuális élvonalhoz.
A zöld gondolkodás jegyében a laborban a meleg víz ellátása már szolár panelekkel valósul meg.

2017-ben mérföldkő beruházást hajtottunk végre:
mintegy 926 millió forintos beruházás keretében
bővítettük

gyártókapacitásunkat.

Az

ipar

4.0

korszerű technológiáját felhasználva történt a teljes
automatizálás. A 21. századi gyártósorral felszerelt új
üzemegységük révén elmondhatjuk, hogy növekedni
fog a magyar festékek versenyképessége világszerte.
Az ipar 4.0-ás fejlesztés legfőbb előnye, hogy
rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű falfestéket
vagyunk képesek előállítani kevesebb villamos
energia felhasználásával, miközben csökkentjük az
egységnyi tonnára vetített humánerő szükségletet,
de

növeljük

a

termelés

volumenét.

Az

új

üzemegységben egy műszak alatt dupla annyi
festéket vagyunk képesek előállítani, mint korábban.
Az

új

kapacitásokra

építve

növelni

tudjuk

exporttevékenységüket is.
A beruházás és fejlesztés nemzetközi szinten jelentkező versenyképesség növelő hatása mellett
örvendetes, hogy a robottechnológia alkalmazása nem járt együtt elbocsátásokkal. A
vállalatunkon belüli átcsoportosításoknak köszönhetően nem szűntek meg munkahelyek. A
fejlesztés révén megvalósuló környezetbarát technológia kisebb energiafelhasználást
eredményez. Ez egybeesik egyik alapvető célkitűzésünkkel, hogy a termékek előállításakor mind
a gyártást, mind az összetevőket tekintve minél kevésbé terheljük a környezetet, és ahol csak
lehetséges, a szennyezést minimálisra csökkentsük vagy teljesen megszüntessük. A
munkatársakat érő, jelentős fizikai terhelést jelentő műveletek kiiktatása az egészségmegőrzés,
valamint a minél vonzóbb munkahellyé válás tekintetében egyaránt fontos előrelépés.

Szervezeti átalakítások
Kapacitásunk bővítésével párhuzamosan emelkedett a cégünk által
foglalkoztatottak létszáma is, amely 2018-ban elérte a 250 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.
Innovatív megoldások, díjazott termékek
A legfontosabb eredményünk, hogy kicsivel több mint 25 év alatt a semmiből építettünk fel egy
dinamikusan fejlődő vállalatot Bócsán, amely mára a Kárpát-medence meghatározó festék- és
vakolatgyára lett. Számos termék- és innovációs díjat nyertünk, mindezt kreatív, magyar vegyipari
szakembereink segítségével, saját laboratóriumunkban és modern gyártógépeinkkel értük el.
Csapatunk folyamatosan keresi az innovatív megoldásokat, amelyek egyre jobb és jobb
termékekben testesülnek meg. Erre bizonyíték több termékünk, egy teljes termékcsaládunk
Magyar Termék Nagydíja, és további termékeink elismerései:
-

2006. Magyar Termék Nagydíj: Platinum egyrétegű beltéri falfesték és Boróka fabevonó
lazúr

-

2006. Magyar Innovációs Pályázat Díj: Platinum egyrétegű beltéri falfesték

-

2007. Magyar Termék Nagydíj: Policolor Hőszigetelő rendszer

-

2008. Magyar Termék Nagydíj oklevél: Inntaler termékcsalád

-

2008. Magyar Minőség Háza Díj: Inntaler termékcsalád

-

2009. Magyar Termék Nagydíj: Cellkolor Aqua vizes bázisú zománccsalád

-

2010. Magyar Termék Nagydíj: Platinum Kid bababarát festék

-

2011. Kiváló Építési Termék Díj: Policolor hőszigetelő rendszer

-

2011. Bölcső Díj: Poli-Farbe Kft. Platinum Kid jótékonysági programja

-

2011. ÉMI Minőség Jel: Policolor szilikon vakolat

-

2011. Magyar Termék Nagydíj: Poli-Farbe Neo falfesték

-

2012. Magyar Termék Nagydíj: Policolor ásványgyapotos hőszigetelő rendszer

-

2012. Környezetvédelmi Nívó díj: Policolor ásványgyapotos hőszigetelő rendszer

-

2013. Magyar Termék Nagydíj: Boróka Satin&Base oldószeres vastaglazúr és alapozó

-

2014. Magyar Termék Nagydíj: Platinum egyrétegű beltéri falfesték

-

2014. Magyar Gazdaságért Nívó Díj

-

2015. Magyar Termék Nagydíj: Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték

-

2018. Az ÉV Terméke Díj: Poli-Farbe Platinum egyrétegű beltéri falfesték

-

2019. Az ÉV Terméke Díj: Poli-Farbe Platinum Matt Latex falfesték

Vállalatunk fejlődése során számos kihívással kell megküzdenünk, azonban a hazai tudás, illetve
a rugalmas és egyben racionális, emberközpontú gondolkodás segítségével dinamikus fejlődési
pályán haladunk. A Poli-Farbénél az innovációban, a fejlesztésekben, a megbízható, korszerű,
minőségi, és jó ár-érték aránnyal rendelkező termékekben hiszünk, jövőnket pedig az elégedett
és a visszatérő vásárlókban látjuk.

Pannon Festék Hálózat
Magyarországon körülbelül ezer olyan festéküzlet van, amelyet családi
vállalkozás működtet, vagy abból nőtte ki magát. A Poli-Farbe 2011 őszén hívta
életre a Pannon Festék Hálózatot a közös fellépés, az egységes kommunikáció
és a magyar vásárlók megnyerése érdekében. A „bolt a boltban” koncepció
keretében a magyar festékek kiemelt helyet kapnak, a családi vállalkozások
pedig összefogva, egységes marketinggel segítik a piacon maradást. Valamennyi szakkereskedő,
aki csatlakozik a hálózathoz, jelentősen növelni tudja árbevételét, emiatt a hálózat bővítése
továbbra is napirenden van. Jelenleg 103 partner, 130 üzlete tagja a hálózatnak országszerte,
ezekben a szakkereskedésekben a minőségi magyar festékekre helyezik a hangsúlyt.
Hazai festékkel segítünk
A cégvezetés nem felejtette el, honnan jött, és jól tudja, hová tart. Cégünk vezetői szerint, mit
sem érnek a forintok, az eurók, ha nem tudják megosztani pozitív gondolataikat, értékeiket, és
nem támogatják azokat, akik segítségre szorulnak. A bócsai vállalat célja, hogy a családokat és
közösségeket rendezett, szép és a lehető legegészségesebb környezet vegye körül. 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.
Kezdeményezésünkre jött létre az Újrafestett valóság című kiállítás-sorozat, amelynek keretében
ép és fogyatékos képzőművészek együtt alkothattak közös értékeink mentén. Sikerült
bebizonyítanunk, hogy a szájjal-lábbal festőművészek is tudnak kimagasló alkotásokat létrehozni,
ha megfelelő feltételeket teremtünk számukra. A vállalat társadalmi felelősségvállalás jegyében
tett erőfeszítéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elismerte 2012-ben, Szabó Antalt, a
Poli-Farbe ügyvezető igazgatóját Miniszteri Dicséretben részesítette a fogyatékosok világnapja
alkalmából szervezett eseményen.

