SMART AND HEALTHY
COLOURS

VULM BIOTECHNOLOGY

VULM BIOTECHNOLOGY, člen skupiny VULM HOLDING, je moderná spoločnosť, ktorej výroba je orientovaná na produkciu
vysoko kvalitných a špeciálnych farieb a náterov, vrátane epoxidovýh náterových hmôt, farieb a lakov na drevo, kovy, vrátane
UV technológií. Výrobný program je zameraný na produkciu výrobkov na báze vodných akrylátových, kopolymérových
a polyuretánových disperzií.
Vďaka vlastnému medzinárodne uznávanému tímu pracuje spoločnosť na vývoji nových typov farieb a neustále rozvíja
a zlepšuje doteraz používané technológie. V snahe napĺňať požiadavky dynamicky sa rozvíjajúceho prostredia a požiadaviek
klientov je spoločnosť pripravená individuálne prispôsobiť niektoré vlastnosti svojich produktov a zároveň poskytnúť
konzultácie v otázkach realizácie.
Poskytovaním kvalitných, zdraviu prospešných a životnému prostrediu neškodných farieb, lakov a náterov sa spoločnosť
radí medzi popredných hráčov so strategickým postavením na európskom trhu.

smart and healthy colours
Prinášame spojenie chemického a farmaceutického priemyslu s hlavným zameraním svojich činností
na výskum, vývoj a výrobu produktov v dvoch hlavných produktových líniách, ktoré zahŕňajú široké
spektrum aplikačného využitia. Objem výroby flexibilne reaguje na požiadavky malých aj veľkých
obchodných partnerov.

healthy colours

smart colours

Produktová línia Healthy colours vyniká svojou jedinečnosťou

Revolučným objavom v oblasti náterových farieb a lakov je

a spája v sebe pôvab a zdravie. Je pripravovaná v súlade s prísnymi

exkluzívna produktová línia Smart colours, ktorá jedinečným

ekologickými pravidlami s ohľadom na ľudský organizmus, preto

spôsobom využíva nanotechnológie v spojení s náterovými

nachádza svoje uplatnenie v bežne používaných priestoroch

hmotami.

a zároveň je určená na špecifické typy konštrukcií a objektov.

Prinášame inteligentnú líniu produktov, ktorá vytvára nové cesty
k zvyšovaniu kvality prostredia všade tam, kde je to nevyhnutné
a tým otvára nové dimenzie zdravého životného štýlu.

čený na tvorbu vodoneprepustného

Jadrové elektrárne

izolačného systému v súlade s najprísnejšími kritériami.

Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

Využitie inteligentného systému farieb,

Aplikácia jednozložkovej disperznej

ktorý ponúka dlhodobú ochranu proti

hmoty, ktorá je určená na povrchové

vysoko agresívnym látkam a prírodným

úpravy, odolná proti vode, UV žiareniu

živlom, odoláva stredne ťažkému až ťaž-

a vplyvom priemyselných exhalátov...

kému mechanickému namáhaniu.

Slovnaft – MOL GROUP, Maďarsko

Priemyselné haly

chladiace veže jadrovej elektrárne, ur-

Ropný a plynárenský priemysel

Naše farby boli použité ako náter na

Volkswagen AG, Nemecko

čo vám vieme ponúknuť?

–– ropný a plynárenský priemysel,
–– jadrový segment,

VULM BIOTECHNOLOGY prináša nie len riešenie a realizáciu, ale

–– priemyselné, potravinárske haly,

svojim moderným a flexibilným prístupom aj zvyšuje hodnotu

–– cestné značenia, tunely,

vášho podnikania. Širokým spektrom vysoko kvalitných farieb

–– vodovody,

a náterov uspokojujeme rozmanité potreby trhu v oblasti:

–– železné konštrukcie,
–– parkoviská, garážové domy,

Železné konštrukcie mostov sú vystave-

Realizácia značenia cestných komu-

ochranu vodných nádrží a vodovod-

né vplyvom počasia v každom ročnom

nikácií a tunelov je zabezpečená uni-

období. Cieľom je zabezpečiť čo najvyššiu

verzálnymi penetračnými prostriedka-

ných systémov určených na zásobovanie a distribúciu pitnej aj technickej
vody.

Vodné hospodárstvo FERBILD, Srbsko

ochranu materiálu a tým predĺžiť jeho životnosť a znížiť náklady na údržbu.

Golden Gate Bridge, San Francisco, USA

Tunely, cestné značenie

Citlivé a zdravé nátery využívané na
Mostové železné konštrukcie

Vodovody, vodné nádrže

–– a mnoho ďalších.

mi na báze akrylátovej živice. Projekty
tohto typu si vyžadujú vysoký stupeň
bezpečnosti a viditeľnosti.

Tunel Višnica, Belehrad, Srbsko

prečo farby od VULM BIOTECHNOLOGY?
Prinášame zdravé, finančne výhodné a komplexné riešenie pre vaše podnikanie pomocou vodou riediteľných farieb a náterov,
ktoré výrazne znižujú škodlivé vplyvy na zdravie človeka a ktorých špecifickosť tkvie vo využívaní nanotechnológií.

BEZPEČNOSŤ
–– nízka miera výparov a zápachov pri aplikácii
ZDRAVIE
–– eliminácia negatívnych vplyvov na zdravie ľudí – preto sú
naše farby vhodné do interiéru a dokonca aj pre objekty
v priamom styku s pitnou vodou
VYUŽITIE
–– vhodné na všetky typy konštrukcií a stavieb
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
–– sú šetrné k nášmu životnému prostrediu
PRAKTICKOSŤ
–– naše farby sú rozpustné vodou, preto na použité pomôcky
nepotrebujete špeciálne riedidlá a zároveň predlžujete ich
životnosť
ŠETRENIE NÁKLADOV

CENA
–– pri maximálnej kvalite udržiavame prijateľné ceny
VYSOKÁ KVALITA
–– vysoká chemicko-fyzikálna odolnosť – dosahuje najlepšie
výsledky a spĺňa všetky platné normy
–– exkluzívny vzhľad a povrch hladký na dotyk
–– veľmi dobrá brúsiteľnosť
–– pružnosť – oveľa lepšie odolávajú tepelným
a poveternostným vplyvom (dobrá UV stálosť) ako farby
syntetické
–– protišmykovosť – nakoľko sú farby matné alebo pololesklé
disponujú vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
–– farebnosť – využívame širokú škálu kvalitných pigmentov
a neustále sledujeme vývoj trhu a trendy
ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
–– vďaka využitiu nanotechnológií prinášame nátery, ktoré

–– naše farby rýchlo schnú a nestrácate čas čakaním

vám svojím unikátnym zložením zabezpečia sterilitu

–– zásahy v halách, kde aplikujete farby, môžu prebiehať za

prostredia a sú vhodné na aplikáciu tam, kde je sterilita

plnej prevádzky, čím sa zvyšuje účinnosť využitia pracovnej
doby
–– pri vodou riediteľných farbách máte nulové dodatočné
náklady na kúpu riedidiel

nevyhnutná (napr. nemocnice, laboratória a pod.)

Sídlo spoločnosti:
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