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Történetünk 
 

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára, amely 100 százalékban 

hazai tulajdonban van. 
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 2015-ben piacra került a termékünk 

 2016 egyik újdonsága, hogy a festékszezon kezdetére megérkezett a Poli-
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 2018-ben új  kültartalommal jelentkezik a Poli-Farbe Platinum matt latex falfestékünk, amely fokozott 

igénybevételnek kitett beltéri helyiségek védelmére, díszítésére alkalmazható. 
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Pannon Festék Hálózat 

Magyarországon körülbelül ezer olyan festéküzlet van, amelyet családi vállalkozás 
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„Mint vállalat példát szeretnénk mutatni kreativitásból, sokszínűségből,  
pozitív gondolkodásból és felelősségvállalásból.”

Szabó Antal ügyvezető igazgató, Poli-Farbe Vegyipari Kft.

A Poli-Farbe mindig is kereste és ápolta a kapcsolatot a kreatív tehetségekkel az otthonszépítés, a lakberen-

dezés és a design területén. Hogyan kapcsolódik a velük folytatott interakció az innovációhoz, valamint a 

termékfejlesztésekhez?

Nagyon fontosnak tartom a velük folytatott párbeszédet, a közös gondolkodást, hiszen ezek nélkül a piacot, a fo-
gyasztói szokásokat és igényeket sem tudjuk megismerni, kiszolgálni. Vállalatunk immár 25 éve hidat képez a lakos-
ság, a mesteremberek, a szakkereskedések, valamint a fejlesztők között. A piac alapos ismerete nélkül semmilyen 
hatékony döntést nem lehet meghozni.
Fontos célunk, hogy időről-időre a különböző kreatív trendeket előrevetítsük, s olyan megoldásokat mutassunk be 
partnereinknek és olvasóinknak, amellyel könnyebbé válik a minőségi munkavégzés, s általa szép otthonok jöhetnek 
létre. Mert a küldetésünk az alapításunk óta változatlan: a családok és közösségek számára szeretnénk szebb, élhe-
tőbb lakókörnyezetet teremteni magas minőségű, innovatív termékeink segítségével. 
Mint vállalat pedig példát szeretnénk mutatni kreativitásból, sokszínűségből, pozitív gondolkodásból és felelősség-
vállalásból. 

A Poli-Farbe márka hazánk meghatározó festék- és vakolatgyára. Azon dolgoznak, hogy cégük Közép-Euró-

pa piacvezető vállalata legyen: hol tartanak az úton, és ehhez hogyan járul hozzá az innováció, kreativitás?

A legfontosabb eredményünk, hogy 25 év alatt a semmiből építettünk fel egy dinamikusan fejlődő vállalatot Bó-
csán, amely mára a Kárpát-medence meghatározó festék- és vakolatgyára lett. Számos termék- és innovációs díjat 
nyertünk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy mindezt kreatív, magyar vegyipari szakembereink segítségével, saját labo-
ratóriumunkban és modern gyártógépeinkkel értük el. Csapatunk folyamatosan keresi az innovatív megoldásokat, 
amelyek egyre jobb és jobb termékekben testesülnek meg.  Fejlesztéseink és innovációink révén a magyarországi 
piacvezető szerep elérésének küszöbén állunk.
Az elmúlt esztendő mindenképpen mérföldkőként vonul be cégünk történetébe. Több mint egymilliárd forintból 
egy robottechnológiával és 21. századi gyártósorral felszerelt új üzemegységet építettünk. Az ipar 4.0-ás fejlesztés 
legfőbb előnye, hogy rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű falfestéket állítunk elő, kevesebb energiát fogyasz-
tunk, miközben jobban használjuk az egységnyi tonnára vetített humánerő szükségletet, és növeljük a termelés 
volumenét. Képesek lettünk Magyarország teljes fehér falfesték igényét legyártani. Várhatóan növekedni fog ver-
senyképességünk, s tovább fejlődik az exportunk: elérhetővé válik a nyugat-európai piac is.
Sikerült bebizonyítanunk, hogy az automatizálás és a robottechnológia nem jár együtt feltétlenül a létszámleépí-
téssel. 

A cég életében meghatározó szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás. Hogyan lehet értékteremtő vál-

lalkozást építeni?

 A folyamatos bővülésünk lehetővé tette, hogy egyre nagyobb mértékben nyújthassunk segítséget hátrányos hely-
zetű embereknek. Gyárunk az elmúlt években több tízmillió forint értékben adományozott minőségi magyar festé-
keket oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményeknek országszerte. Rendkívül büszke vagyok, kezde-
ményezésünkre jött létre például az Újrafestett valóság című kiállítás-sorozat, amelynek keretében ép és fogyatékos 
képzőművészek együtt alkothattak közös értékeink mentén. Sikerült bebizonyítanunk, hogy a szájjal-lábbal festő 
művészek is tudnak kimagasló alkotásokat létrehozni, ha megfelelő feltételeket teremtünk számukra. 


