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• Poszanowanie środowiska naturalnego

• Wspieranie lokalnej społeczności 

• Internacjonalizacja
 
• Podwyższanie jakości we wszystkich
  aspektach działania firmy
  
• Zatwierdzenie obiektów i ciągłe
  inwestycje
 
• Rozwój nowych obszarów B+R+I 
 

          

Barpimo jest liderem w produkcji i sprzedaży lakierów
do drewna, farb stosowanych w budownictwie i dekoracji,

oraz przemyśle obróbki metali. 

Moc
       grupy 

Bez granic

     
     

        
     

   
      

      
     

    
     
     

Awangardowa
technologia 

Ta rodzinna firma, założona przed 50 
laty w mieście Nájera (La Rioja) doświ-
adcza ciągłego procesu internacjonal-
izacji, który został zapoczątkowany we 
wczesnych latach 90 otwarciem filii. W 
rezultacie Grupa Barpimo liczy obecnie 
ponad 30 000 klientów na pięciu konty-
nentach. Od czasów pierwszego planu 
strategicznego firma rozwinęła się, 
opierając się na sześciu podstawowych 
filarach, które podsumowują jej filozofię:

Od samego początku Grupa Barpimo 
pozostaje stale zaangażowana w 
inwestycje związane z projektami 
R+D+I. Firma wyposażyła też swoje 
laboratoria w najnowszy sprzęt i 
technologię. Barpimo posiada odrębne 
zakłady do produkcji żywicy, lakierów 
do drewna i farb dekoracyjnych, maga-
zyn składowy, a także trzy laboratoria: 
jedno przeznaczone do celów badaw-
czo-rozwojowych, drugie do kontroli i 
składowania surowców pierwotnych, 
oraz nowoczesną salę zastosowania 
lakierów UV i produktów wodnych. 



     
      

     
    
    

     

     

     
  

    

   
    

   
     

       

    
       
       

 
-Alkidowe schnące na powietrzu 
  -Środki do gruntowania 
  -Wykończenia 
-Alkidowe piecowe 
  -Akrylowe 
  -Fosforyzujące 
  -Epoksydowe 
-Środki do gruntowania 
  -Warstwy pośrednie 
  -Wykończenia 
-Poliuretan 
  -Środki do gruntowania 
  -Wykończenia 
-Chlorokauczuk 
  -Środki do gruntowania 
  -Wykończenia 
-Młotkowe 
  -Aluminia i materiały metalizowane 
  -Lakiery przemysłowe 
  -Ciepłoodporne 
  -Wodorozcieńczalne 
  -Środki do gruntowania 
  -Wykończenia 
  -Środki pomocnicze 
  -Rozpuszczalnik

 
 

 

 
 

 

 
 

     
     

    
       

     
     
    

     
    

      
       

        

    
      

    
       

 

       

Linia
Przemysłu 

Linia
       Dekoracji

przemysł

dekoracja

Produkty Barpimo Przemysł znajdują 
zastosowanie w wielu sytuacjach, jak 
na przykład malowanie części w 
łańcuchach, konstrukcji wsporczych, 
zbiorników, konstrukcji metalowych, 
cystern, półek metalowych, amortyza-
torów, karterów, itp. 
 
Od swych początków firma Barpimo 
skłaniała się w kierunku rynku przemy-
słowego, zarówno w sektorze wyrobu 
metali, jak i zabezpieczeń antykorozy-
jnych. W tym zakresie firma dysponuje 
szeroką gamą produktów, począwszy 
od materiałów do 

Pod nazwą „dekoracja” kryje się cały 
świat rzeczywistości i potrzeb – 
oczywiście zróżnicowanych. Dlatego 
też produkty*, które tworzą Linię 
Dekoracji zostały tak opracowane, by 
chronić różne powierzchnie, nie zapom-
inając przy tym o istotnej roli, jaką w 
dzisiejszych czasach odgrywa ozdabi-
anie otoczenia. 
 

Zgodnie ze stałym założeniem, by 
zaoferować jak najlepszą obsługę 
klienta, szeroki wachlarz artykułów 
Barpimo do dekoracji jest oznaczony w 
sposób całkowicie przystępny i zawiera 
dokładne objaśnienia. To umożliwia 
szybkie rozpoznanie produktu, a także 
zdobycie informacji na temat jego 
właściwości oraz zastosowania. 

gruntowania i lakierów, przez produkty 
epoksydowe i poliuretany, aż po farby 
wodorozpuszczalne najnowszej gener-
acji. Żeby właściwie odpowiedzieć na 
ciągłe innowacje technologiczne, 
których wymaga ten rynek, laboratoria 
R+B+I firmy Barpimo rozwinęły 
nowoczesne produkty, zasługujące na 
całkowite zaufanie ze strony klientów 
używających ich na co dzień. 

*Przemysł: Laboratorium przemysłowe 
realizuje około z 800 formuł rocznie,  z 
których udaje się uzyskać średnio 11,3 
nowych produktów tygodniowo. 

*Dekoracja: chemicy z linii dekoracji realizują 
około 720 formuł rocznie, z których udaje się 
uzyskać ok. 10,2 nowych produktów na 
tydzień. 

- Emalia 
- Emalie syntetyczna 
- Emalie wodne 
- Emalie specjalne 
- Środki antykorozyjne podkładowe i do gruntowania 
- Środki gruntujące i uszczelniające 
- Minia syntetyczna 
- Środki do gruntowania antykorozyjne 
- Odrdzewiacz 
- Środki do gruntowania przylegające do różnych
  rodzajów podłoża 
- Lakiery 
- Wewnętrzne 
- Zewnętrzne 
- Ochronne 
- Dekoracyjne do drewna 
- Olej tekowy 
- Farba podłogowa 
- Farba podłogowa 
- Farba do konstrukcji sportowych 
- Farby dekoracyjne i okładziny 
- Wnętrze 
- Do wnętrza i na zewnątrz 
- Elewacje 
- Barwnik do farb 
- Impregnowanie i naprawianie 
- Przygotowania 
- Impregnaty 
- Kit do napraw 
- Ochraniacze przeciwogniowe i preparaty
  spowalniające rozprzestrzenianie się ognia 
- Rozpuszczalniki i produkty do usuwania farb 



Systemy
 barwienia i system 

       
     

      
     

        
     

     

    
     

     
     

      

       

       

 

      
        

        

   

Linia
    Drewna 

Dążenie do 
  wytwarzania 

  produktów
wodnych

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

drewno Barpimo jest liderem w Hiszpanii w 
zakresie produkcji i sprzedaży lakierów 
do wykończenia przemysłowego drewna, 
a także ma ugruntowaną pozycję na 
rynku europejskim. Palma pierwszeństwa 
to rezultat wysiłku włożonego w oferow-
anie jak najlepszych rozwiązań w 
zakresie ochrony i upiększania drewna, 
przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i 
poszanowaniu środowiska naturalnego. 
 
Dynamiczny i stały rozwój produktów* 
najnowszej generacji (UV, woda), które 
spełniają normy COV 2010, w 
bezpośredniej współpracy z klientami, 
dostawcami i producentami sprzętu 
mechanicznego, pozwala firmie Barpimo 
zaspokajać niecodzienne potrzeby 
poprzez rozwiązania dostosowane do 

Systemy barwienia i innowacyjny System 
Barpimo oferują nieskończoną ilość 
kolorów, która pozwala natychmiastowo 
zaspokoić potrzeby i fantazje klienta 
barwami przygotowanymi na zamówie-
nie. Systemy te, które niewątpliwie 
zrewolucjonizowały gamę farb i lakierów, 
pozwalają wybrać odpowiedni odcień 
spośród tysięcy nawet najbardziej 
niespotykanych kolorów dla świata 
dekoracji, produktów przemysłowych, a 
nawet barwników do drewna.

Produkuje się je zazwyczaj w niewielkich 
ilościach, ponieważ nie ma potrzeby, by 
wytwarzać więcej niż się zamierza użyć, 
jednakże ta technologia umożliwia 
sporządzenie znacznie większych 
objętości  w zaledwie kilka minut. 
Barpimo oferuje możliwość doradzenia 
klientowi, aby wybór wymarzonego 
koloru spośród licznych kart odcieni był 
prostszy (RAL, Nova720, Selección, 
Eurotrend, Moodscape, Oxifer, Coltec 
Wood…). 

wymogów każdego nabywcy. Polityka 
pracy Grupy Barpimo opiera się na 
następujących założeniach: 

• rozpoznanie potrzeb każdego klienta

• rozwój różnorodnych alternatyw w 
laboratoriach B+R+I

• próbki produktu w głównej hali 

• wybór najdogodniejszej opcji wraz z 
klientem 

• kontrola posprzedażowa produktu 

*Drewno: Technicy z laboratorium drewna 
przeprowadzają około 1500 prób rocznie, 
które później służą do uzyskania 300 próbek 
produktów w „menu” 

-Saletry
 - Podkłady
-Odczynniki mocznikowo-melaminowe 
P.U.R. 
 - Podkłady transparentne 
 - Wykończeniówki bezbarwne 
 - Podkłady kolorowe 
 - Wykończeniówki kolorowe 
-Poliésteres Redox
 - Transparentne 
 - Kolorowe
-U.V. 
 - Gładkie 
 - Zasłona
 - Parkiet 
 - Robot
 - Gzymsy
-Farby Koncentraty 
 - Do użytku 
 - Elektrostatyczne 
 - Efekty specjalne
-Środki wspomagające 
 - Dodatki
 - Lakiery z zwiększoną przyczepnością 
 - Modyfikatory połysku i koloru 
-Produkty wodne 
 - Wnętrze
 - Na zewnątrz 
 - UV 
-Rozpuszczalniki 
-Kleje
 - Kleje do drewna 
 - Kleje kontaktowe 
 - Kleje budowlane i do dekoracji 
   

W ramach podejmowania nowych 
wysiłków mających na celu ochronę 
środowiska, oraz zgodnie z ustaleniami 
Dyrektywy Europejskiej o ograniczeniu 
emisji lotnych związków organicznych 
(COV), firma Barpimo jest już w trakcie 
procesu zmiany mającym na celu 
wytwarzanie produktów wodnych. 
Przykładem tego uwrażliwienia firmy 
Barpimo względem środowiska natural-
nego jest komercjalizacja linii lakierów 
wodnych do drewna HYDROBARP, 

linii wodnych farb przemysłowych 
BARPIDROL i wszystkich produktów 
wodnych z linii dekoracji ECOBARP. Te 
artykuły wyprodukowane są z żywicy i 
składników całkowicie rozpuszczalnych 
w wodzie, przy jednoczesnym zachowa-
niu wszystkich zalet systemów opartych 
na rozpuszczalnikach, które aktualnie 
istnieją na rynku.



Uznana
 gwarancja 

Kultura prewencji 
 i zasoby ludzkie  

 
 
 

Firma Barpimo posiada certyfikaty przestrzegania normy ISO 
9001:2000 Zarządzanie Jakością, a także ISO 14001:2004 Zarządza-
nie Środowiskiem. W 1998 roku firmę uhonorowano nagrodą Premio 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial [Nagroda Księcia Filipa dla 
przedsiębiorstwa doskonałego] w kategorii konkurencyjność przed-
siębiorcza, a w roku 2000 przyznano jej nagrodę Premio Europeo de 
Medio Ambiente [Europejską Nagrodę Środowiska Naturalnego] za 
zrównoważone zarządzanie środowiskiem.

Barpimo realizuje politykę Zapobiegania Ryzykom w Pracy, koncentrującą się 
na zaoferowaniu pracownikom wszystkich środków prewencyjnych, które 
podwyższają poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Firma popiera kulturę 
prewencyjną, ponieważ uznaje, że jest to najlepszy sposób, by zapobiegać 
wypadkom przy pracy, a także by całkowicie je wyeliminować. 



   

  

( 4) 902 277 4663
www.barpimo.com
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