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 O NÁS  RÓLUNK
Skupina ST Powder Coatings působí v oblasti 
chemického průmyslu a hraje velmi důležitou 
roli na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. 
Nabízíme produkty, od práškových barev po-
čínaje, které se rozdělují na epoxidové, epoxi-
polyesterové, polyesterové, polyuretanové a 
silikonové, a které jsou nabízeny v široké řadě 
produktů a příslušenství, až po doplňkové pro-
dukty, jako jsou spreje nebo sofistikované vzor-
níky barev.
Skupina, založená v roce 2004, prošla postup-
ným rozvojem a dnes má svoji obchodní síť 
v celé Evropské unii, do které vyváží produkty 
tvořící přibližně 50 % obratu, který v roce 2017 
překročil hodnotu 30 milionů euro.
Strategie Skupiny se zaměřuje na skloubení 
svého vnitřního růstu prostřednictvím silného 
budování značky (tzv. brand building) a ex-
terního růstu prostřednictvím cílených postupů 
M&A. Skupina ST Powder Coatings, s hlavním 
sídlem v Itálii, Montecchio Maggiore (VI), má 
dva výrobní závody (jeden v Itálii a jeden ve 
Španělsku) a distribuční síť ve 20 zemích Ev-
ropské unie. 
Veškeré struktury společnosti jsou zapojeny do 
tzv. Lean Production, což je účinný systém, na 
jehož základě se vytvoří jediný pracovní stan-
dard pro zajištění kvality v každé fázi výrobní-
ho procesu a distribuce produktů za účelem 
dosažení jediného společného cíle, kterým je 
excelence. 
Skupina má v současné době přibližně 150 za-
městnanců.

Az ST Powder Coatings a vegyipar területén mű-
ködik, és országos és nemzetközi szinten egya-
ránt elsődleges fontosságú szerepet tölt be. 
Kínálatunk az epoxi-, epoxi-poliészter-, poli-
észter-, poliuretán- és szilikonalapú, számos 
termék és tartozék formájában nyújtott porlak-
koktól az ezeket kiegészítő termékekig terjed, 
mint amilyenek a spray-k és a személyre szab-
ható színpaletták.
A 2004-ben alapított vállalatcsoport fokozato-
san fejlődött, ma pedig kereskedelmi hálóza-
tán keresztül az egész Európai Unióban jelen 
van, és ide exportálja forgalma (2017-ben több 
mint 30 millió euró) körülbelül 50%-át.
A vállalatcsoport stratégiája arra irányul, hogy 
összekösse saját organikus, erős márkaépítés 
révén megvalósított növekedését, valamint 
célzott összeolvadások és felvásárlások révén 
a külső növekedést. Az olaszországi (Mont-
ecchio Maggiore, Vicenza megye) székhelyű 
ST Powder Coatings vállalatcsoport két ter-
melőüzemmel (egy Olaszországban és egy 
Spanyolországban) és egy, az Európai Unió 
20 országára kiterjedő forgalmazási hálózattal 
rendelkezik. 
Az összes vállalati struktúra több szinten is 
a Lean Production nevű hatékony rendszer 
szellemében működik, amely egy egységes 
munkavégzési standardot hozott létre, hogy 
biztosítsa a minőséget a termékek gyártási és 
forgalmazási folyamatának minden fázisában, 
és hogy hozzájáruljon a közös cél, a kiválóság 
eléréséhez. 
A vállalatcsoport jelenleg kb. 150 főt foglalkoztat.
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 HISTORIE
2004_ Založení společnosti ST Powder Coatings. S.p.A.

2005_ Vybudování závodu a zahájení výroby

2006_ Získání certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 14001 o ochraně životního prostředí a 
bezpečnosti

2006_ Získání homologace Qualicoat a GSB

2006_ Otevření skladu v Cusagu (Milán)

2006 / 2012_ Vybudování a rozšíření distribuční sítě v Itálii a v hlavních evropských zemích

2007_ Založení společnosti ST Powder Coatings España S.L., distributora našich produktů ve 
Španělsku

2012_ Odkoupení společnosti BARTEN s.r.o., distributora našich produktů v České republice

2013_ Získání certifikátu OHSAS 18001 o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a uznání 
excelence pro integrované řízení podnikových procesů

2015_ Přijetí organizačního modelu dle vládního nařízení 231/01 

2017_ Přistoupení k Elite programu italské burzy cenných papírů

2018_ Založení společnosti ST Powder Coatings Portugal, Lda., distributora našich produktů 
v Portugalsku

2019_ Akvizice společnosti Porfesték Kft, distributor našich výrobků v Maďarsku.
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 TÖRTÉNETÜNK
2004_ Az ST Powder Coatings. S.p.A. megalapítása

2005_ A gyár felépítése és a termelőtevékenység kezdete

2006_ A minőséggel kapcsolatos ISO 9001, valamint a környezettel és a biztonsággal 
kapcsolatos ISO 14001 tanúsítvány megszerzése

2006_ A Qualicoat és a GSB tanúsítványok elnyerése

2006_ A raktár megnyitása Cusagóban (Milánó megye)

2006 / 2012_ A viszonteladói hálózat létrehozása és kiterjesztése Olaszországban és a nagyobb 
európai országokban

2007_ A termékeinket Spanyolországban forgalmazó ST Powder Coatings España S.L. 
megalapítása

2012_ A Barten S.r.o. vállalat, termékeink csehországi forgalmazójának felvásárlása

2013_ A munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos OHSAS 18001 tanúsítvány, 
valamint az integrált vállalatirányítási rendszer kiválóságáért járó elismerés megszerzése

2015_ A 231/2001 törvényerejű rendelet szerinti szervezeti modell alkalmazása 

2017_ Felvétel az Elite - Borsa valori italiana programba

2018_ A termékeinket Portugáliában forgalmazó ST Powder Coatings Portugal, Lda. megalapítása

2019_ A termékeinket Magyarországon forgalmazó Porfesték Kft. Felvásárlása.
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 STRUKTURA 
SKUPINY

 A VÁLLALATCSOPORT 
FELÉPÍTÉSE

Stproject S.r.l. - Itálie
Holdingová společnost skupiny.
ST Powder Coatings S.p.A. 
Unipersonale – Itálie
Společnost zabývající se výrobou práškových 
barev v závodě Montecchio Maggiore (VI).
ST Powder Coatings España S.L. - 
Španělsko
Společnost zabývající se výrobou sprejů a 
vzorníků barev a zajišťující distribuci produktů 
ST na španělském trhu.
ST Powder Coatings Portugal, 
Unipessoal Lda. – Portugalsko
Společnost zabývající se distribucí produktů 
ST na portugalském trhu.
BARTEN, s.r.o. – Česká republika
Společnost zajišťující distribuci produktů ST 
v České republice.
STProject Magyarország, Kft. – 
Maďarsko
Jedná se o společnost, která vlastní nemovitost, 
na níž působí společnost Porfesték Kft.
Porfesték, Kft. – Maďarsko
Jedná se o společnost, která se zabývá 
distribucí produktů ST v Maďarsku.

Skupina ST Powder Coatings má v Itálii několik 
skladů a hustou obchodní síť umožňující po-
skytovat služby v hlavních průmyslových cent-
rech. V zahraničí distribuuje své výrobky přímo 
a také prostřednictvím obchodních partnerů 
působících v hlavních hospodářských oblas-
tech Evropy.

Stproject S.r.l. - Olaszország
A vállalatcsoport holdingvállalata.
ST Powder Coatings S.p.A. 
-Olaszország
A Montecchio Maggioréban (Vicenza megye) 
lévő gyárban hőre keményedő porlakkok 
gyártásával foglalkozó vállalat.
ST Powder Coatings España S.L. - 
Spanyolország
A spray-k és színpaletták gyártásával, valamint 
az ST termékeknek a spanyolországi piacon 
való forgalmazásával foglalkozó vállalat.
ST Powder Coatings Portugal, 
Unipessoal Lda. - Portugália
Az ST termékeknek a portugáliai piacon való 
forgalmazásával foglalkozó vállalat.
Barten, S.r.o. – Csehország
Az ST termékeknek a csehországi piacon való 
forgalmazásával foglalkozó vállalat.
STProject Magyarország, Kft. – 
Magyarország
A vállalat, amelynek birtokában van az az 
ingatlan, ahol a Porfesték Kft. a tevékenységét 
folytatja.
Porfesték, Kft. – Magyarország
Az ST termékeknek a magyarországi piacon 
való forgalmazásával foglalkozó vállalat.

Az ST Powder Coatings vállalatcsoport különbö-
ző raktárakkal és átfogó kereskedelmi hálózattal 
van jelen Olaszországban, hogy kiszolgálja az 
összes fontos ipari központot. Külföldön a köz-
vetlen struktúrákon kívül kereskedelmi partnerein 
keresztül forgalmazza termékeit, akik az összes 
fontos európai gazdasági térségben jelen vannak.

ST Powder 
Coatings S.p.A. 
(100%)

STproject S.r.l.

Barten, S.r.o.
(70%)

ST Powder Coatings 
Portugal, Unip. Lda.
(100%)

Porfesték, Kft.
(100%)

ST Powder Coatings 
España S.L. 
(67%)

STproject 
Magyarország Kft 
(100%)
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 ZÁVODY  GYÁRAK
Montecchio Maggiore (Vicenza)
A Montecchio Maggioréban található, 20.000 négyzetméter alapterületű 
gyárat, ahol hőre keményedő porlakkok gyártása folyik, úgy tervezték és 
építették meg, hogy az ipari automatizáció legkorszerűbb technológiáit 
alkalmazó termelőlétesítmények optimális módon helyezkedjenek el. A 
porlakkok gyártási folyamatát alkotó összes fázist olyan berendezések 
és eszközök végzik, amelyek a legmodernebbek közé tartoznak az 
ágazatban. Az egyszerű elektronikus mérlegektől a gravimetrikus 
adagolókig, az ellentétesen forgó többkarú karos keverőktől a többzónás 
ellátórendszerekig, a nagy teljesítményű, ikercsigás extruderektől a 
dupla ciklonos leválasztó rendszerrel ellátott malmokig minden az ipar 
4.0 legkifinomultabb technológiai megoldásait képviseli. A speciális 
hatású megmunkálás különböző típusait is a rendelkezésre álló legjobb 
technológiákkal végezzük: a teljes mértékben informatikai úton irányított 
keverőgépek és foszfátozó gépek biztosítják az ügyfél által elvárt 
minőséget, hatékonyságot és rugalmasságot.
Fuenlabrada (Madrid)
A kb. 1500 négyzetméter alapterületű, Fuenlabradában működő gyár 
2008 óta gyárt színpalettákat és 2014-től spraytermékeket; ezenkívül 
raktárként és az ST termékek logisztikai elosztási pontjaként szolgál az 
Ibériai-félsziget piaca számára.

Montecchio Maggiore (Vicenza)
Závod v Montecchio Maggiore, rozkládající se na ploše o rozloze 20 000 
m2, vyrábí práškové barvy a disponuje vhodně projektovanými výrobními 
prostorami, ideálními pro rozmístění výrobních strojů využívajících 
nejvyvinutější technologické postupy průmyslové automatizace dostupné 
na trhu. Všechny fáze výrobního procesu práškových barev jsou 
realizovány na špičkových strojích s využitím moderního nástrojového 
vybavení. Od jednoduchých elektronických vah, gravimetrických 
dávkovačů, míchadel s více lopatkami v protiběžném otáčení, přes 
vícepolohové nakladače, vysoce účinné dvoušnekové vytlačovací lisy, 
po drtiče s dvojitým cyklonem – vše na nejvyšší technologické úrovni 4.0. 
Také konečná zpracování povrchu se zvláštními efekty jsou zajišťována 
využitím nejmodernějších technologických postupů: počítačově řízená 
míchadla a bonderizátory jsou zárukou kvality, účinnosti a flexibility a 
zároveň plně odpovídají nárokům zákazníků.
Fuenlabrada (Madrid)
V závodě Fuenlabrada, o přibližné rozloze 1 500 m2, se od roku 
2008 vyrábí vzorníky barev a od roku 2014 zde byla spuštěna výroba 
sprejových produktů. Kromě toho funguje jako sklad a místo pro logistiku 
a distribuci produktů ST na Pyrenejském ostrově.

| Montecchio Maggiore (Vicenza) | Fuenlabrada (Madrid)
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 UZNÁNÍ
Rozvoj společnosti ST Powder Coatings je spojen s četnými prestižními 
mezinárodními uznáními, které dokládají její mimořádně inovativní 
charakter.
V roce 2006 společnost získala certifikaci ISO 9001 zaměřenou na kvalitu 
a certifikaci ISO 14001 zaměřenou na životní prostředí. Ve stejný rok jsme 
získali homologace Qualicoat a GSB International.
Rok 2013 je zase rokem certifikace OHSAS 18001 zaměřené na ochranu 
zdraví a bezpečnost při práci, která nám také přinesla Uznání excelence 
Certiquality, neboť jsme současné dosáhli certifikací UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001 a BS OHSAS 18001.
V roce 2017 byla společnost ST Powder Coatings vybrána k účasti na 
Elite projektu skupiny London Stock Exchange Group, který je věnován 
ambiciózním firmám a opírá se o pevný podnikatelský model a jasnou 
strategii růstu.
V roce 2018 získala společnost ST Powder Coatings nominaci na cenu Le 
Fonti Innovation Awards® ve zvláštní kategorii Excelence roku / Inovace 
a Leadership. Nominace, na podnět redakce a čtenářů časopisu World 
Excellence, je motivována skutečností, že společnost představuje „rychle 
rostoucí italskou excelenci a stěžejní bod pro odvětví výroby práškových 
barev díky inovaci a kvalitě.“ ST Powder Coatings je jediná italská výrobní 
firma, která se zúčastnila soutěže o tuto cenu.
V roce 2018 se společnost ST Powder Coatings vyskytuje mezi 100 
italskými excelencemi roku v knize s názvem 100 italských excelencí, 
kterou vydalo nakladatelství Riccardo Dell’Anna Editore. Kniha popisuje 
sto příběhů italských excelencí, které představují, jakožto dílky velké a 
pestrobarevné mozaiky, to nejlepší, co Itálie v současnosti nabízí.
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 ELISMERÉSEK
Az ST Powder Coatings története során számos tekintélyes nemzetközi 
elismerést kapott, amelyek tanúsítják a vállalat rendkívüli innovativitását.
2006-ban a vállalat megkapta a minőséggel kapcsolatos ISO 9001 
tanúsítványt és a környezettel kapcsolatos ISO 14001 tanúsítványt; 
ugyanebben az évben elnyerte a Qualicoat és a GSB International 
minősítést.
2013-ban a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos 
OHSAS 18001 tanúsítványt szerezte meg, amelynek köszönhetően 
az UNI EN ISO 9001, az UNI EN ISO 14001 és a BS OHSAS 18001 
tanúsítványok együttes megszerzéséért a Certiquality kiválóságért járó 
elismeréssel  (Riconoscimento di Eccellenza) jutalmazta.
Szintén 2017-ben történt, hogy az ST Powder Coatings meghívást 
kapott arra, hogy részt vegyen a London Stock Exchange Group Elite 
nevű nemzetközi programjában, amelyet a legambiciózusabb, stabil 
üzleti modellel és világos növekedési stratégiával rendelkező vállalatok 
számára hoztak létre.
2018-ban az ST Powder Coatings bekerült a Le Fonti Innovation Awards® 
díj jelöltjei közé a speciális Az év kiválósága / Innováció és vezetés 
kategóriában. A nevezést, amelyet a World Excellence című folyóirat 
szerkesztősége és olvasói kezdeményeztek, az indokolja, hogy a vállalat 
„egy erőteljes növekedést mutató olasz kiválóság, amely az innováció és 
a minőség tekintetében vezető szerepet tölt be és viszonyítási pontként 
szolgál a vegyiparon belül a porlakkgyártás területén.” Az ST Powders 
Coatings az egyetlen olyan porlakkokat gyártó olasz vállalat, amelyet 
jelöltek erre a díjra.
2018-ban az ST Powder Coatings bekerült az év 100 olasz kiválósága 
közé a 100 Eccellenze Italiane (100 olasz kiválóság) című kötetben, 
amely a Riccardo Dell’Anna Editore kiadásában jelent meg, és amely 
száz olasz kiválóság történetét gyűjti össze, amelyek egy hatalmas és 
változatos mozaik darabkáiként együttesen napjaink Olaszországának 
élvonalát alkotják.
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 VÝROBKY 
TERMÉKEK
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 PRÁŠKOVÉ BARVY

 PORLAKKOK

Stěžejní bod ve světě práškových barev
Práškové epoxidové, epoxipolyesterové, polyesterové, polyuretanové a silikonové barvy 
ST Powder Coatings jsou dodávány v široké nabídce barevných tónů a různých stupňů 
lesku.
Barevná škála zahrnuje jak standardní produkty, tak produkty speciální – od hlubokého 
matu přes polomat a pololesk až po lesk, od hladké povrchové úpravy až po hrubou 
strukturu, aligator efekt, damaškový, mramorovaný a tepaný efekt. Společnost má 
k dispozici odborný tým pro výrobu zvláštních metalizovaných a bonderizovaných 
produktů. 
Nabídka speciálních produktů zahrnuje produkty s chromovým či bronzovým efektem, 
jiskřivým efektem, s obsahem slídového pigmentu, fosforeskujícím, perleťovým, 
transparentním, transparentním barevným, „měňavým“ efektem a mnoho jiných.
Laboratoře společnosti ST Powder Coatings jsou schopny přizpůsobit finální produkt 
a uspokojit tak specifické nároky zákazníka nabídkou nových produktů, které dokáží 
předvídat budoucí potřeby.
V současné době naše nabídka obsahuje 16 000 produktů. Běžně máme na skladě 
dostupných necelých 700 druhů barev, minimální množství pro objednávku z výrobního 
závodu je jeden karton.

Viszonyítási pont a hőre keményedő porlakkok világában
Az ST Powder Coatings által gyártott porlakkok lehetnek epoxi-, epoxi-poliészter-, 
poliészter-, poliuretán- és szilikonalapúak, és színárnyalatok, valamint fényességi 
fokozatok széles skálájában kaphatók.
A színárnyalatok skálája mind a normál, mind a speciális árucikkeket magában foglalja, a 
legmattabbtól a fényesig, a félmattól a félfényesig, a sima felületkialakítástól a rusztikus, a 
gyűrött, a damaszkolt, a márványozott és a kalapált felületekig. A vállalat egyik részlege 
különleges, fémezett és foszfátozott árucikkek előállítására specializálódott. 
A különleges termékek választékát krómozott és bronzozott hatású, csillogó, csillámpala-
hatású, foszforeszkáló, gyöngyházfényű, áttetsző, színezett áttetsző, irizáló és számos 
egyéb árucikk alkotja.
Az ST Powder Coatings laboratóriumai képesek a végterméket úgy alakítani, hogy az 
megfeleljen az ügyfél minden igényének, és új termékekre tesznek javaslatot, amelyek 
alkalmasak a jövőben várható igények kielégítésére.
Jelenleg a kifejlesztett termékek száma több mint 16 000, amelyből körülbelül 700 árucikk 
van raktáron, amelyek azonnal rendelhetők, akár egyetlen dobozzal is.
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 SPECIÁLNÍ 
PRODUKTOVÉ 
ŘADY

 SPECIÁLIS 
TERMÉKEK

Antigraffiti Lighting Free

Cor shield

Evo Plus 

Cool Powder

Exatherma and Silichrome

Primer anticorrosivo

Powder on Powder
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 SPREJE

 SPRAY-K

Rychlé a praktické profesionální řešení pro získání bezchybné a jednotné 
barvy
Spreje ST Powder Coatings byly navrženy pro doplnění nabídky práškových barev. Často 
se stává, že během lakování narazíme na vady či chyby. Pomocí spreje ST, který můžeme 
dodat v požadované barvě a provedení, se dají odstranit veškeré vady bez nanesení další 
vrstvy nátěru.
Sprej ST Powder Coatings, ideální doplněk práškové barvy, je nepostradatelným nástrojem 
pro lakýrníky, kteří se snaží dobře dělat svoji práci.
Spreje ST Powder Coatings jsou určené pro profesionální použití.

Praktikus és gyors megoldás profiknak a mindig kifogástalan és 
egységes színért
Az ST Powder Coatings által gyártott spray-ket a porlakkok alkalmazását kiegészítő 
termékeknek szánták. A lakkozási folyamat során ugyanis gyakran előfordulnak hibák és 
elmosódások. A kívánt színnek és hatásnak megfelelő, egyéni igényekre szabható ST 
spray-knek köszönhetően minden hiba eltüntethető, anélkül, hogy újabb lakkozásra lenne 
szükség.
Az ST Powder Coatings által gyártott spray, amelyet érdemes megvásárolni a porlakk 
mellé, nem hiányozhat egyetlen olyan lakkozó eszköztárából sem, aki minden munkáját 
szakszerűen szeretné elvégezni.
Az St Powder Coatings által gyártott spray-k alkalmasak professzionális használatra.
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 VZORNÍKY BAREV
Nikdy nebylo tak snadné si vybrat.

 SZÍNPALETTÁK
Még sosem volt ilyen könnyű választani.

Výběr barvy a jejího efektu je komplikovaný proces, který vyžaduje 
pečlivou analýzu projektu a často bývá pro zákazníka citlivým a 
důležitým aspektem. Neboť barva může změnit perspektivu, vytvořit 
harmonii či kontrast. Vnímání stejného prostoru se může radikálně 
změnit podle typu jeho povrchové úpravy.
A je proto naprosto zásadní mít možnost si pro každý projekt zvolit tu 
správnou barvu. 
Společnost ST Powder Coatings vychází, se svou řadou vzorníků 
barev, této potřebě vstříc a nabízí nejkompletnější kolekci barev pro 
profesionální trh práškových barev.
Snadno vytvořit nové kombinace barev odpovídající vkusu současné 

doby a schopné uspokojit odlišné požadavky kladené na personifikaci 
prostředí je tak skutečně hračkou. Vzorníky jsou vyráběny s použitím 
kovové destičky, přelakované jednotlivými vzorky práškových barev ST. 
Právě z tohoto důvodu je výsledný efekt barvy, její lesk a konečná kvalita 
lakovaného povrchu a tónování takové, jaké je i ve skutečnosti. 
Vzorníky barev jsou pohodlným nástrojem pro seznámení se s našimi 
výrobky. Na zadní straně každého plíšku jsou uvedeny nejdůležitější 
informace o jednotlivých výrobcích, tj. kódové označení, stručný popis 
výrobku (včetně případných osvědčení), typ použití (vnitřní či venkovní), 
způsob aplikace (systém Tribo nebo ESTA), zpracování (teplota x čas) 
a hmotnost jednoho balení. 

A szín és a hatás kiválasztása bonyolult folyamat, amely figyelmes 
projektelemzést kíván meg, és gyakran kényes és rendkívül fontos 
szempontnak bizonyul az ügyfél számára. A színek ugyanis 
megváltoztathatják a perspektívát, harmóniát vagy kontrasztot 
teremthetnek; ugyanazt a teret gyökeresen másmilyennek érzékelhetjük 
attól függően, hogy milyen a felület kialakítása.
Meghatározó lehet tehát, hogy módunk legyen megválasztani a 
legmegfelelőbb színeket minden projekthez. 
A ST Powder Coatings színpalettái választékával ezt az igényt elégíti ki, 
a színek legteljesebb gyűjteményét nyújtva a porlakkok professzionális 
piacán.
Ennek köszönhetően gyerekjáték a modern ízlésnek megfelelő új 
színkombinációkat alkotni, amelyek képesek hatékonyan eleget tenni 
a környezetek személyre szabásával kapcsolatos legkülönbözőbb 

igényeknek. A színpaletták a vállalaton belül készülnek, egy, az ST 
porlakkjaival lakkozott alumínium hordozóra. A végleges hatás, a 
fényesség, a felület kialakítása és a színárnyalat pontosan olyan, mint 
amilyen később a lakkozott terméken lesz. 
Ezenkívül a színpaletták segítségével kényelmesen megismerhetők 
termékeink is. Mindegyik alumíniumlemez hátoldalán fel vannak tüntetve 
a legfontosabb információk az egyes árucikkekkel kapcsolatban: a 
kódszám, egy rövid leírás (beleértve az esetleges tanúsítványokat), a 
használat típusa (beltéri vagy kültéri), a felvitel módja (triboelektromos 
vagy koronatöltésű), a kezelés (hőmérséklet x perc) és a minimális 
rendelési mennyiség. 
A színpaletták a klasszikus RAL színekben is elérhetők, és az ügyfél 
logójával személyre szabhatók.
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Classic

Nebulosa

Sahara

Stripes texture

Lacke

Oxide

Sierra

Sun

Moon

Pearl satin

Star dust marble

Volcano
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KVALITA, 
ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A 
BEZPEČNOST

MINŐSÉG, 
KÖRNYEZET ÉS 

BIZTONSÁG
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 CERTIFIKACE  TANÚSÍTVÁNYOK
Společnost ST Powder Coatings, která vždy věnovala maximální úsilí 
ochraně životního prostředí a bezpečnosti vlastních pracovníků, je 
držitelem následujících mezinárodních certifikací: 
• UNI EN ISO 9001 – systém řízení jakosti; 
• UNI EN ISO 14001 – systém environmentálního managementu; 
• BS OHSAS 18001 – systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
Společnost ST dále vlastní osvědčení jakosti vlastních práškových barev:
• Qualicoat – mezinárodní osvědčení jakosti pro využití v architektonické 

oblasti na hliník a slitiny kovů 
• GSB – mezinárodní osvědčení jakosti pro aplikace na hliník a ocel
• Polyester MED – mezinárodní osvědčení jakosti pro využití v lodním 

průmyslu a v jakémkoli jiném prostředí, které klade na výrobky vysoké 
nároky z hlediska protipožárních a bezpečnostních norem (Modul B) 
a mezinárodní osvědčení kvality pro výrobu práškových barev řady 
Polyester MED (Modul D) 

• Qualisteelcoat – mezinárodní osvědčení jakosti pro lakování ocelových 
výrobků určených pro Architectural sektor 

• ISO EN 45545 – Řady produktů splňují požadavky na požární vlastnosti 
materiálů a součástí dle normy ISO EN 45545

• Qualideco – mezinárodní certifikace kvality pro aplikace na lakovaný 
hliník (sublimace)

Az ST Powder Coatings mindig odafigyelt a környezet tiszteletben 
tartására, és a következő nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik: 
• UNI EN ISO 9001 – minőségirányítási rendszer; 
• UNI EN ISO 14001 – környezetközpontú irányítási rendszer; 
• BS OHSAS 18001 – munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

irányítási rendszer. 
Az ST ezenkívül rendelkezik minőségi tanúsítványokkal az általa 
gyártott porlakkjaira vonatkozóan:
• Qualicoat – az alumíniumon és alumíniumötvözeteken való építészeti 

alkalmazásokra vonatkozó nemzetközi minőségi tanúsítvány; 
• GSB – az alumíniumon és acélon való alkalmazásokra vonatkozó 

nemzetközi minőségi tanúsítvány;
• Polyester MED - nemzetközi minőségi tanúsítvány a hajózási 

ágazatban és minden más olyan környezetben történő 
alkalmazásokra vonatkozóan, ahol a tűzbiztonsággal kapcsolatos 
normák alapvető fontosságúak (B modul), továbbá nemzetközi 
minőségi tanúsítvány a Polyester MED sorozatba tartozó 
porbevonatok gyártására vonatkozóan (D modul); 

• Qualisteelcoat – az építészeti ágazatba szánt acél termékek 
lakkozására vonatkozó nemzetközi minőségi tanúsítvány; 

• ISO EN 45545 – Az ISO EN 45545 szabványt teljesítő termékcsaládok 
eleget tesznek a vasúti járműveken használt anyagok tűzállósági 
követelményeinek;

• Qualideco – a lakkozott alumíniumon való alkalmazásokra vonatkozó 
nemzetközi minőségi tanúsítvány.
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 ÚZEMÍ  KÉPZÉS
Území není jenom trh. Je to komunita, tvořená vztahy a citovými pouty.
Pečujeme o to, co nás obklopuje. Významná část našich zdrojů je určena na 
podporu společenských a kulturních aktivit našeho území.
Vzdělávání Podporujeme Nadaci CUOA se sídlem v Altavilla Vicentina (VI). 
Tato historická instituce, která v roce 2017 oslavila 60 let své činnosti, patří 
mezi nejvýznamnější italské odborné školy se zaměřením na ekonomiku a 
podnikání. Její činnost a vzdělávací programy dokonale reagují na nové pro-
fesionální výzvy a podporují rozvoj nových podnikatelských modelů. V rámci 
Nadace CUOA jsme také členy Club Finance a Lean Enterprise Club. Za 
podpory Evropského sociálního fondu a Benátského regionu prosazujeme 
projekty nepřetržitého vzdělávání, mezi které patří například „Lean Evolution: 
Principy a techniky pro štíhlou přeměnu“ (probíhal v letech 2017 – 2018).

Támogató tagjai vagyunk az Altavilla Vicentinában (Vicenza megye) 
működő Fondazione CUOA alapítványnak.
Ez a történelmi múltú intézmény, amely 2017-ben ünnepelte működésének 
60. évfordulóját, az egyik legfontosabb olasz közgazdasági és 
menedzserképző szakiskola, amelynek képzési tevékenysége és 
programja megfelel napjaink szakmai kihívásainak és elősegíti új üzleti 
modellek kidolgozását.
A Fondazione CUOA-n belül a Club Finance és a Lean Enterprise 
Club tagjai vagyunk; az Európai Szociális Alap és Veneto tartomány 
hozzájárulásának köszönhetően támogatjuk az élethosszig tartó tanulással 
kapcsolatos projekteket, mint amilyen a „Lean Evolution: A lean átalakulás 
elvei és technikái”, amelyre 2017 és 2018 között került sor.
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 ETICKÝ KODEX  ETIKAI KÓDEX
Náš etický kodex se opírá o hodnoty, kterými se inspirujeme. Jeho 
principy a ustanovení konkretizují základní povinnosti píle, korektnosti 
a loajality.
Etický kodex klade vedle hlavního principu spočívajícího v dodržování 
zákonů, korektnosti a loajality, velkou pozornost na lidské zdroje, neboť 
představují zásadní faktor pro rozvoj společnosti. Stanovuje zásady 
správného chování pro spolupráci, včetně střetu zájmů, důvěrnosti 
ohledně zpráv a informací, které jsou součástí podnikového majetku a 
týkající se činností Skupiny, ochrany hospodářské soutěže a také vztahů 
mezi společností ST Powder Coatings a jejími dodavateli, institucemi a 
veřejnými činiteli.
Zásady našeho Etického kodexu jsou nedílnou součástí smluvních 
povinností, kterými jsou vázáni naši zaměstnanci a všechny subjekty, 
které s námi spolupracují.

A minket vezérlő értékek képezik etikai kódexünk alapját, amely 
elvek és rendelkezések formájában konkretizálja az általános 
gondossági, valamint korrektségre és tisztességességre vonatkozó 
kötelezettségeket.
A törvények, a korrektség és a tisztességesség betartására vonatkozó 
általános elv mellett az etikai kódex nagy hangsúlyt fektet az emberi 
erőforrásokra, amelyek a vállalat fejlődése szempontjából létfontosságú 
tényezőt jelentenek. A kódex szabályozza az együttműködés közben 
tanúsítandó helyes magatartás alapvető szempontjait, beleértve 
az érdekütközéseket, a vállalat tulajdonának minősülő vagy a 
vállalatcsoport tevékenységeivel kapcsolatos hírek és információk 
bizalmas kezelését, a verseny védelmét, valamint az ST Powder 
Coatings és beszállítói, az intézmények és a köztisztviselők közötti 
kapcsolatot.
Etikai kódexünk rendelkezései szerves részét képezik azoknak a 
szerződéses kötelezettségeknek, amelyeket alkalmazottaink és 
mindazok vállalnak, akik üzleti kapcsolatban állnak velünk.
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 NOVINKY, UDÁLOSTI, 
PROSPEKTY

 HÍREK, ESEMÉNYEK, 
BROSÚRÁK

• V této části se nachází veškeré informace a 
novinky týkající se naší činnosti. 

• V sekci „Události“ jsou k dispozici informace 
o plánovaných veletržních akcích a ohlédnutí 
se za již konanými akcemi z posledních let.

• V sekci „Prospekty“ zase můžete shlédnout 
video naší společnosti, které ilustruje výrobní 
proces práškových barev ST, stáhnout 
si naši videoprezentaci a prohlédnout si 
katalogové listy našich výrobků. 

A pokud je Vám to málo a chcete být neustále 
informováni o světě ST Powder Coatings, 
přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

• A Hírek rész tartalmazza az összes hírt 
vállalatunkkal és tevékenységünkkel 
kapcsolatban. 

• Az Események részben a közeljövőben 
tervezett vásárokról kaphat információt, és 
megnézheti a korábbi évek eseményeit, 
míg a Brosúrák részben megtekintheti 
vállalatunk videóját, amely bemutatja az ST 
porlakkok gyártásának folyamatát, továbbá 
letöltheti vállalati bemutatkozó anyagunkat 
és termékkatalógusainkat. 

Ha mindez nem lenne elegendő, és szeretne 
folyamatos tájékoztatást kapni és közelebbről 
megismerni az ST Powder Coatings világát, 
iratkozzon fel hírlevelünkre!

www.stpowdercoatings.com
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 KONTAKTY / KAPCSOLAT

Sídlo společnosti / Székhely:
Via Frattini, 7
46100 Mantova (Italia)

Výrobní závod: / 
Tevékenység helye: 
Via E. Segrè, 46
36075 Montecchio Maggiore 

Tel.: +39 0444 165400
Fax.: +39 0444 165499
info@stpowdercoatings.com

Distribuční síť v Itálii / 
Forgalmazási hálózat 
Olaszországban: 

Sklad v Cusago (MI)
Raktár - Cusago (MI) 

Sklad v Albignasego (PD)
Raktár - Albignasego (PD)

Sklad v Bertinoro (FC)
Raktár - Bertinoro (FC)

Sklad v Modena (MO) 
Raktár - Modena (MO) 

Sklad vCasoria (NA)
Raktár - Casoria (NA)

Sklad v Roma (RM)
Raktár - Roma (RM)

Sklad v Pianella (PE) 
Raktár - Pianella (PE)

Sklad v Caltagirone (CT)
Raktár - Caltagirone (CT)

Zahraničí / Külföld

ST Powder Coatings España S.L.  
C/Batalla de Brunete, 11
28946 Fuenlabrada - Madrid (España)
Tel. +34 916 977 292
espana@stpowdercoatings.com 

ST Powder Coatings Portugal L.d.a. 
Rua R.B. Rodrigues, 210
4475-132 Maia - Porto (Portugal)
Tel. +351 220 944 229
portugal@stpowdercoatings.com 

Barten S.r.o.
Ružová 307, Louky
763 02 Zlin (Česká republika)
Tel. +420 573 332 198
barten@barten.cz

Porfesték Kft.
Szurdokpart u. 70
3200 Gyöngyös (Magyarország)
Tel.: +36 37 505 050
hungary@stpowdercoatings.com

ST POWDER COATINGS S.P.A.
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