COMPANY PROFILE

Proiectul nostru este unul de afaceri în
continuă evoluţie.

A face lucrurile bine, la ora actuală înseamnă să te îndrepţi
spre excelenţă cu pasiune şi profesionalism. Aceasta este
trăsătura caracteristică a firmei Colorificio San Marco, leader
în Italia în producţia de sisteme de vopsire pentru construcţii.
Puternici printr-o istorie care a început cu peste jumătate de
secol în urmă, a evoluat în timp până când a devenit un punct
de referinţă internaţional. La ora actuală Grupul San Marco se
mândreşte cu 8 unităţi de producţie în toată lumea şi 7 mărci,
fiind una din primele firme din domeniul produselor pentru
zugrăvit şi vopsire profesionale pentru construcţii din Italia.
Filozofia firmei poartă amprenta principiilor inovaţiei, onestităţii
şi a transparenţei, a responsabilităţii sociale şi faţă de mediu,
punând în centrul său omul şi protecţia muncii.

Dezvoltată pe baza acestor principii, ţinteşte obiective
precise: promovarea culturii lucrărilor de restaurare
în Europa şi al produselor made in Italy în restul lumii
şi doreşte să reprezinte un punct de referinţă în ceea
ce priveşte calitatea serviciilor şi etica profesională.
Excelenţa activităţii sale este dovedită şi de Sistemul
de Calitate care a fost certificat conform UNI EN ISO
9001 şi, ulterior, ISO 2001, denumit VISION 2000. Acest
rezultat atestă angajamentul firmei Colorificio în realizarea
tuturor activităţilor pentru a satisface cerinţele clientului,
îmbunătăţind continuu produsele şi eficienţa organizării
firmei.

Promovăm sprijinul acordat protecţiei
mediului prin cuvinte şi fapte.

Colorificio San Marco s-a implicat mereu pe frontul
temei delicate a susţinerii protecţiei mediului: în cadrul
propriilor unităţi productive, prin alegerea formulelor
produselor ecologice şi atenţia acordată utilizatorilor
finali ai produselor. Firma a ales într-adevăr să nu
utilizeze substanţe periculoase pentru sănătatea omului
şi mediu, anticipând adesea normativele din domeniu şi
îndreptându-se spre susţinerea globală. Suntem printre
primii care am propus soluţii pe bază de apă pentru
lacuri şi vopsele de impregnare încă din 1982, prin gama
Unimarc, şi de atunci cercetarea a continuat orientată
către eliminarea din propriile formule a materialelor
periculoase pentru om şi mediu.

GREENSPIRIT

De câţiva ani nu se mai utilizează pigmenţi şi compuşi
pe bază de plumb, crom, cadmiu sau mercur şi nu se
utilizează compuşi clasificaţi în categoria produselor
cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. În
2005 s-a născut gama Supernatural: produse VOC zero,
fără solvenţi, hipoalergenici. Şi în 2009 a fost constituită
gama Greenspirit, o selecţie de produse naturale şi de
înalt nivel tehnologic, cu impact scăzut ambiental şi pentru
construcţii ecologice. Provocarea noastră la ora actuală
este aceea de a crea un sistem de producţie, distribuţie şi
de utilizare finală care ţine cont de întreg ciclul de viaţă a
produsului şi care protejează mediul prin limitarea emisiilor
de CO2.

Prin prisma acestui aspect alegem furnizorii care
desfăşoară cercetări şi sunt inovatori în ceea ce
priveşte mediul şi favorizează utilizarea materiilor
prime locale care necesită transporturi limitate şi care
reprezintă rezultatul unei politici de limitare a deşeurilor
care se concretizează prin reciclarea inteligentă.

Transportul materiilor prime la
Vopsitoria San Marco

Extracţia şi
prelucrarea materiilor
prime

Producţia

LCA

Producţia
ambalajului

Sfârşitul vieţii
ambalajului
Distribuirea
produsului

Lichidarea
deşeurilor

*Faza de utilizare

*Faza de utilizare nu a fost examinată pentru
că aceasta depinde în întregime de uzul
individual.

Activitatea de Cercetare şi
Dezvoltare reprezintă punctul forte
al Colorificio San Marco.

În fiecare an investim în acest domeniu 5% din cifra
de afaceri a firmei. Mai mult de treizeci de angajaţi
sunt implicaţi în studiul şi realizarea unor formule de
avangardă şi produse noi, în special ecologice, în
sintonie cu cerinţele unei pieţe în continuă evoluţie. Cu
ajutorul unor instrumente inovatoare, personal cu un
înalt nivel de calificare desfăşoară cercetări în domeniul
noilor tehnologii, care sunt orientate în ultimul timp spre
utilizarea nano compuşilor.
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Acest lucru, pentru că activitatea noastră nu se îndreaptă
numai spre dezvoltarea unor noi soluţii pentru protejarea
şi decorarea clădirilor, dar şi către studii importante în
domeniul fizico-chimic în colaborare cu Universitatea
şi prestigioase Instituţii de Cercetare publice şi private
din domeniu. De asemenea, în ultima vreme, numeroşi
studenţi în ani terminali au ales să-şi dezvolte proiectele
de diplomă cu contribuţia cercetătorilor noştri şi la fel
de numeroase sunt publicaţiile, care constituie fructul
cercetărilor specialiştilor noştri ingineri, în cadrul
congreselor naţionale şi internaţionale cu caracter
tehnico-ştiinţific.
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Am extins gama de culori
pentru a satisface cerinţele
pieţei la 360°.

Colorificio San Marco a dezvoltat o gamă vastă de
produse şi cicluri de vopsire, atât tradiţionale cât şi
inovatoare, aducând inovaţie tehnologică în sectorul
construcţiilor profesioniste. În cadrul zugrăvirii exteriorului
clădirilor există o gamă completă de tencuieli, vopsele
şi finisaje de tip tradiţional pe bază de var şi silicaţi
destinate lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice
artistice şi a construcţiilor ecologice. Cercetarea a
permis de asemenea să se dezvolte produse inovatoare
pentru exterior pe bază de răşini xiloxanice care îmbină
caracteristicile clasice a produselor tradiţionale pe bază
de var, cu caracteristici tehnice de înalt nivel în ceea ce
priveşte rezistenţa şi durata în timp.

În cadrul produselor de zugrăvire pentru interior, am
creat o gamă vastă de produse cu impact ambiental
extrem de scăzut şi corespunzătoare pentru a îmbunătăţi
calitatea încăperilor interioare şi confortul persoanelor:
vopsele inodore, complet fără solvenţi organici,
formaldehide şi substanţe periculoase pentru sănătatea
utilizatorilor, hipoalergenice şi, în anumite cazuri,
corespunzătoare pentru spaţii în care sunt manipulate
sau utilizate produse alimentare.

Formarea profesională continuă
este indispensabilă pentru a creşte
şi a fi competitivi.

Colorificio San Marco crede cu convingere în formarea
profesională ca punct esenţial al propriei politici interne a firmei
şi consideră că transmiterea constantă de informaţii actualizate
referitoare la produse şi ciclurile de aplicare este unul din
instrumentele pentru succesul şi competitivitatea propriilor
clienţi pe piaţă. În acest scop dispunem de un Training Centre
unde în fiecare an promovăm, prin personal cu un înalt grad
de specializare, formarea arhitecţilor, inginerilor, topografilor,
distribuitorilor şi celor ce aplică produsele, organizând o vastă
gamă de cursuri de formare profesională şi întâlniri care prevăd
aplicaţii şi demonstraţii practice, seminarii şi proiecţii video
pentru o rezolvare cât mai eficientă a diverselor probleme
abordate în mod curent de către profesionişti.

LABORATOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

PARTICIPANTI STAGII

De asemenea atenţia pe care noi o acordăm firmelor se
concretizează printr-o nouă şi utilă propunere de formare
profesională: cursuri certificate ICMQ, noua marcă
de calitate care indică firmelor Echipele de Aplicatori
Certificaţi care utilizează sistemul de Izolaţie Termică
cu Înveliş MARCOTHERM. Atestatul ICMQ stabileşte
profesionalismul în aplicarea sistemului şi permite ca
Aplicatorii să facă parte dintr-o Asociaţie Profesională de
la care firmele să obţină cele mai bune resurse.
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Un sistem productiv
de avangardă
care respectă mediul.

Specializarea puternică a Colorificio San Marco în
piaţa construcţiilor a necesitat un parc de utilaje foarte
tehnologizat şi o eficienţă productivă foarte mare.
Pentru a satisface această cerinţă, un grup de tehnicieni
profesionişti se dedică studiului şi dezvoltării de sisteme
productive, coordonează activităţile tuturor sediilor
şi propune soluţiile inginereşti cele mai inovatoare
considerând drept fundamentale: impactul ambiental,
siguranţa lucrătorilor şi calitatea procesului.

La baza fiecărei acţiuni din cadrul departamentului de
producţie stă căutarea îmbunătăţirii continue: instalaţii
mai eficiente pentru a creşte nivelul calitativ al producţiei,
noi depozite pentru a creşte disponibilitatea de produse
gata pentru a fi distribuite rapid în toată lumea, noi
zone dedicate cercetării şi formării profesionale.
Standardizare, automatizare, simplificare sunt principiile
din care se inspiră sistemul de lansare automată a
comenzilor de vânzare de la o unitate de producţie la
alta, urmărind criteriile de vecinătate sau de categorie
a produsului, reducând la minim intervenţiile omului
sau transferând aceste activităţi pentru a crea locuri de
muncă.

SISTEME SAN MARCO

Compania San Marco
a întocmit o ofertă de sisteme și soluții
alcătuită din pachete de produse studiate
ad hoc pentru a rezolva problemele și
cerințele specifice ale clientului.

Sistem acrilsiloxanic Acrisyl

Sistem deumidificator

Sistem pe bază de silicați Marcosil

Sistem pe bază de elastomeri

Sistem anti-graffiti

Sistem pentru refacerea betonului

Sistem de izolare termică cu Sistemul
de termoizolaţie Marcotherm

Sistem de colorare Marcromie

SOLUȚII SAN MARCO

Am găsit o soluție pentru orice
tip de problemă.

Soluții cu un impact scăzut
asupra mediului
Soluții pentru restaurare

Soluții pentru decorare

Soluții pe bază de var

Soluții pentru protejarea metalelor

Soluții pentru combaterea
mucegaiului și a algelor

Soluții pentru protecția lemnului

SISTEME SAN MARCO

Sistem acrilsiloxanic Acrisyl

Sistem pe bază de silicați Marcosil

Linia Acrisyl, soluție ce a luat naștere din sinergia dintre
tehnologiile acrilică și siloxanică, asigură suprafețelor
tratate o hidrorepelență ridicată, o transpirabilitate
excelentă și o protecție eficientă împotriva formării de
mucegai și mușchi.
Fațadele rămân astfel curate, uscate, fără probleme de
scorojiri sau de infectări, datorită acțiunii unor aditivi
biocizi speciali. Linia Acrisyl cuprinde atât vopsele
netede cât și cu granulaţie, cu o gamă largă de efecte
estetice, ce ar putea satisface orice nevoie.

Perfect conformă cu normativa DIN 18363, linia Marcosil
este ideală pentru a proteja și decora suprafețele
zidăriilor externe ale clădirilor ce alcătuiesc majoritatea
rețelei urbane și fac parte dintr-un prețios patrimoniu
istoric și artistic ce trebuie păstrat în timp. Această
linie cuprinde învelișuri cu grosimea adecvată pentru
aplicarea pe S.I.T.C.

Sistem anti-graffiti

Sistem de izolare termică cu Sistemul de
termoizolaţie Marcotherm

Compania San Marco a fost din totdeauna preocupată
de tema de conservare a bunurilor arhitectonice și
artistice italiene, prin urmare a conceput și realizat
un sistem profesionist pentru combaterea eficientă și
durabilă a problemei inscripțiilor vandalice pe ziduri,
foarte răspândită în centrele urbane, care afectează
adesea clădirile rezidențiale și cele de interes istoric. O
soluție eficientă anti-graffitti este oferită de produsele
Isograff și Graffiti Remover, care pe de o parte împiedică
pătrunderea pigmentului în suport, pe de alta
favorizează îndepărtarea acestuia.

În momentul de față putem avea locuințe mai
sănătoase și confortabile, valorizând în același timp și
valoarea estetică a fiecărei clădiri, în vederea conservării
și protejării acestora împotriva degradării, cu ajutorul
Marcotherm. Un sistem de izolare termică alcătuit
dintr-un ”pachet” de produse care în conformitate
cu normativele în vigoare asigură și o economisire
energetică semnificativă. Varietatea soluțiilor de izolare
și finisare permite sistemului Marcotherm să se adapteze
oricărei nevoi de proiectare. Lucrările executate cu
acest sistem inovator pot fi asigurate cu o poliță pe o
perioadă de zece ani.

Sistem deumidificator

Sistem pe bază de elastomeri

Compania San Marco a pus la punct un pachet de
produse care împreună formează o sinergie eficientă,
mențin constant nivelul de umiditate al zidăriei,
permițând eliminarea cantității în exces. O linie ce
include de la tencuială (pe bază de ciment sau var) până
la finisaje (pe bază de siloxani sau silicați).

Pentru refacerea fațadelor deteriorate de crăpături
și fisurări, Sistemul Elastomarc este produsul specific
și cel mai bun aliat. Ideal pentru a trata microfisurile
cauzate de contrageri, dar și fisurile cauzate de
vibrațiile structurii sau dilatații cauzate de coeficientul
termic diferit al materialelor. Cu ajutorul acestui sistem
revoluționar se pot trata și crăpături adânci ce afectează
structura zidăriei cu o amplitudine mai mare de 2.000
μm. Prestațiile excelente ale Elastomarc au fost testate în
conformitate cu normativa UNI EN 1062-7.

Sistem pentru refacerea betonului

Sistem de colorare Marcromie

Compania San Marco a conceput un sistem orientat
în special spre protecția preventivă și asanarea tuturor
structurilor din beton, fie ele noi sau degradate.
Produsele pentru finisare sunt marcate CE conform
normativelor UNI-EN 1504-2

Există două variante, ambele valide, în care este propus
sistemul de colorare Marcromie al Companiei San
Marco: prima este sistemul universal, adresat micilor
societăți de desfacere și bazat pe utilizarea de 16 paste
colorante; a doua este sistemul professional, cu 24 paste
colorante, indicat în special pentru piața profesionistă.
Gama colorimetrică ce include 1212 nuanțe pentru
fiecare sistem, oferă soluții pentru fiecare cerință
cromatică.

SOLUȚII SAN MARCO

Soluții cu un impact scăzut asupra
mediului

Soluții pentru restaurare

Încă din anul 1982 Compania San Marco, pionieră la acea vreme, a
propus soluții pe bază de apă pentru vopsele și produse impregnante,
și a făcut eforturi constante pentru a elimina materiile prime periculoase
pentru om și mediu. În anul 2005 a luat naștere linia Supernatural:
produse VOC zero, fără solvenți și hipoalergenici. În anul 2009 a luat
naștere Linia Greenspirit, ce cuprinde o serie de produse pentru
construcțiile bio caracterizate de tehnologie și de un impact redus
asupra mediului. La începutul anului 2011, trei dintre vopselele
companiei San Marco, Marmorino Classico, Antica Calce și Intonachino
Minerale GF au obținut pre-certificarea EPD, prin care se comunică
impactul asupra mediului al ciclului lor de viață. Grupul San Marco a
încheiat la data de 20 decembrie 2011 un acord cu Ministerul Mediului
și al Protecției Teritoriului și a Mării, al cărui obiectiv este promovarea
proiectelor comune ce au ca scop analizarea și atenuarea impactului
asupra climei al producției de vopsele.

Cu o experiență vastă acumulată în domeniul
vopselelor, Fabrica San Marco prezintă o linie de
produse dedicată special restaurării. O gamă largă
de soluții și sisteme cu un impact scăzut asupra
mediului, ce au fost proiectate special cu obiectivul
de a consolida și proteja structurile clădirilor de
interes artistic, respectând valoarea irepetabilă și
particularitatea tipologică a acestora. Linia Restauro
se adresează tuturor specialiștilor din domeniu și
aplicatorilor ce execută intervenții de recuperare a
clădirilor istorice.

Soluții pentru decorare

Soluții pentru protejarea metalelor

De la elementele tradiționale ce stârnesc Emoții
Decorative, la intuițiile rafinate pentru decorarea de
interioare și exterioare ce inspiră Dettagli d’arte, și la
soluțiile decorative pe bază minerală ale Tuttorestauro,
se alătură în prezent noua linie Street life, ce
interpretează și transformă în produs noile tendințe,
încadrându-se în viziunile arhitecturii contemporane.

Există două linii de produse cu o tehnologie avansată,
pe bază de solvent și diluabile în apă, ce au fost create
pentru a proteja și înnoi elementele metalice pe interior
și la exterior.

Soluții pentru combaterea
mucegaiului și a algelor

Soluții pe bază de var

Produse de igienizare, aditivi, vopsele pe bază de apă
de interior și de exterior, pentru a proteja suprafețele de
agresiunea mucegaiului sau a algelor. Toate acestea se
regăsesc într-o linie care are grijă nu doar de aspectul
estetic ci și de igiena încăperilor și de confortul spațiilor
de locuit, eliminând alergenii ce ar putea face ca
locuințele să fie insalubre și chiar sursa unor alergii.

Extrem de compatibile cu suporturile clădirilor istorice,
finisajele și tencuielile pe bază de var nu formează
peliculă și conferă suprafeței un aspect estetic elegant
ce amintește de materialele tradiției arhitectonice și
decorative italiene. Extrem de permeabile la vapori,
produsele pe bază de var favorizează eliminarea
eventualelor acumulări și stagnări de apă. Protecția
împotriva mucegaiului este asigurată datorită alcalinității
ridicate.

Compania San Marco: o mulțime de soluții
și sisteme de vopsire specifice. Și o gamă
largă de învelișuri și vopsele pe bază de apă
tradiționale pentru exterioare și interioare cu
prestații foarte ridicate. Toate acestea pentru a
satisface orice nevoie de aplicare.
Soluții pentru protecția lemnului
Linia pentru lemn, cu Marconol și Unimarc, oferă o
gamă variată de cicluri și produse gândite pentru a
proteja și înnobila lemnul pe interior și la exterior. Sunt la
îndemână soluții adecvate atât lemnului nou cât și celui
deja tratat, capabile să satisfacă cele mai diverse cerințe
estetice și de protecție.

O logistica care garanteaza eficienta si
rapiditate in livrare.
Pentru a satisface cerinţele clienţilor şi a le garanta
că primesc rapid mărfurile comandate, Colorificio
San Marco a creat un depozit complet automatizat
şi o logistică eficientă datorită metodei just in time.
Automatizarea ciclului de comandă, pe lângă faptul
că a îmbunătăţit serviciile reducând timpul de livrare
a comenzii, a permis şi reducerea numărul de
documente imprimate pe hârtie generate de firmă.

Într-adevăr, comenzile pe care le adresează clienţii firmei
noastre sunt colectate prin palmer de către agenţi sau
introduse direct prin internet de către aceeaşi clienţi.
Aceste comenzi sunt prelucrate apoi în cadrul firmei şi
distribuite către unităţile de producţie cele mai apropiate
de clientul final. Astfel se reduc în mod substanţial
distanţa în kilometri între unitatea de producţie şi client,
scăzând consumurile de carburant şi emisiile produse în
faza de transport a produselor finite.

Oferim răspunsuri imediate, croite pe
măsură pentru client!
Inginerii specialişti ai Colorificio San Marco sunt experţi în
domeniu şi datorită experienţei şi profesionalismului lor propun
soluţii eficiente pentru fiecare problemă de suport sau finisaj.
Operează în colaborare cu departamentul de Cercetare &
Dezvoltare, pentru a realiza produse şi sisteme studiate în
mod specific ţinând cont de cerinţele fiecărui client şi susţin
clientul de la analiza iniţială a şantierului la stabilirea nuanţelor
şi a ciclurilor cele mai potrivite până la suport post-vânzare în
cazul în care apar probleme.

Asistenta tehnica garantează de asemenea răspunsuri
prompte şi personal specializat pentru instalarea
echipamentelor sistemului de culori Marcromie: dozatoare
manuale, electronice şi spectrofotometre, şi a programului
necesar pentru utilizarea acestuia. În plus, este activă
o linie verde pentru lua legătura direct cu Service-ul şi
Colorimetria firmei Colorificio San Marco.

Comunicăm, informăm
şi susţinem clientul
prin orice mijloace.

Colorificio San Marco furnizează propriilor clienţi o
gamă vastă de instrumente de marketing gândite pentru
un target de înalt nivel profesional. Fişele tehnice,
paletarele de culori, pliantele şi panourile de prezentare
a produsului aplicat oferă suport clientului în vânzarea şi
promovarea produselor. Pentru personalizarea punctelor
de vânzare firma Colorificio oferă gadget, expozitoare,
reclame exterioare, postere şi reclame adezive. De
asemenea efectuăm în colaborare cu clienţii C.A.P.
(Centru de Asistenta Profesionala) diverse acţiuni de
comarketing: promoţii, personalizarea îmbrăcămintei, vizite
la birouri de proiectare şi marketing direct.

Revista Primamano reprezintă un instrument
eficient de informare pentru distribuitori şi
clienţii lor aplicatori în ceea ce priveşte toate
noutăţile şi iniţiativele Colorificio. Site-ul firmei
este actualizat în mod constant prin informaţii cu
caracter general, fişe tehnice şi noutăţi referitoare
la produse, totul on line. Considerând esenţială
părerea şi recomandările constructive ale clienţilor
noştri, am activat de asemenea mai multe numere
de telefon cu linie verde, implementând de
asemenea formate de comunicare şi chestionare
referitoare la gradul de satisfacţie al clientului.

Punctele forte ale firmei Colorificio San Marco
sunt prezenţa şi continuitatea de acţiune pe piaţa
internaţională. Pregătirea în domeniu permite forţei
comerciale să se implice cu succes într-o dublă
direcţie: înţelegerea cerinţelor şi cererilor clientului şi
furnizarea de date precise şi obiective care au drept
scop dezvoltarea de noi produse. O reţea de vânzări
ramificată şi eficientă alcătuită din directori de zonă şi
agenţi acoperă întreg teritoriul naţional garantând o
distribuţie în exclusivitate a produselor şi serviciilor care
satisfac peste 70-80% din cerinţele unei distribuţii care
se adresează profesionistului sau clientului final.

Ne distingem printr-o prezenţă
puternică şi vitală pe piaţă.
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Interlocutorii preferenţiali sunt Centrele de
Asistenta Profesionala (CAP) specializate
în acordarea suportului necesar clientului.
În străinătate, prin intermediul distribuitorilor
specializaţi, Grupul San Marco este prezent în
peste 55 de Ţări din întreaga Lume. Structura
comercială şi de producţie este în expansiune
constantă, datorită unei politici care promovează
o internaţionalizare în plină extindere, prin
participarea la cele mai importante târguri din
domeniul său de activitate şi investiţii importante
continue atât în ceea ce priveşte producţia cât şi
sectorul de Cercetare&Dezvoltare.
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CIFRĂ DE AFACERI CONSOLIDATĂ A GRUPULUI ÎN EURO
FATTURATO CONSOLIDATO DI GRUPPO IN EURO

RIA CANADA CROATIA
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UNITED ARAB EMIRATES

AN

CIFRĂ DE AFACERI CONSOLIDATĂ
A GRUPULUI ÎN EURO

2002

29.030.134 E

2003

30.908.829 E

2004

34.766.804 E

2005

42.098.774 E

2006

46.490.036 E

2007

49.592.729 E

2008

54.499.161 E

2009

54.853.747 E

2010

58.035.264 E

2011

65.562.930 E

2012

64.601.375 E
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Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

