
Rynek powłok ochronnych w
Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2016-2021

• Metodologia
• Charakterystyka próby
• Skróty zastosowane w raporcie

• Streszczenie menedżerskie
• Struktura rynku powłok ochronnych

• Struktura rynku ze względu na rodzaj stosowanych powłok
• Struktura rynku ze względu na głównych zleceniodawców i najbardziej zyskowne

zlecenia
• Czynniki wpływające na rynek powłok ochronnych w Polsce

• Budownictwo mieszkaniowe
• Obiekty infrastrukturalne - mosty i wiadukty
• Obiekty przemysłowe

• Budynki przemysłowo-magazynowe
• Obiekty na terenach przemysłowych

• Obiekty niemieszkaniowe
• Garaże i powierzchnie pomocnicze w budynkach handlowych

• Prognozy rozwoju rynku powłok ochronnych
• Powłoki ochronne do podłóg drewnianych

• Wykonywanie prac dotyczących podłóg drewnianych
• Stosowanie podłogowych nawierzchni drewnianych

• Struktura rynku powłok ochronnych do podłóg drewnianych
• Barwienie powierzchni drewnianych

• Główne trendy na rynku powłok ochronnych do podłóg drewnianych
• Oferowanie konkretnych rozwiązań i produktów do podłóg

drewnianych
• Stosowanie środków podkładowych i wypełniających

• Miejsce zaopatrywania się w produkty ochronne do podłóg drewnianych
• Marki powłok ochronnych do podłóg drewnianych

• Marki najczęściej montowanych podłóg gotowych
• Znajomosć marek produktów do ochrony podłóg drewnianych
• Ocena marek powłok ochronnych do podłóg drewnianych

• Sytuacja finansowa badanych firm wykonawczych realizujących zlecenia w
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zakresie powłok ochronnych do drewna
• Powłoki ochronne do konstrukcji betonowych

• Struktura rynku powłok ochronnych do konstrukcji betonowych
• Główne trendy na rynku powłok ochronnych do betonu

• Wykończenia powierzchni betonowych
• Stosowanie powłok antygraffiti
• Stosowanie posadzek elektrostatycznych

• Miejsce zaopatrywania się w produkty ochronne do konstrukcji betonowych
• Marki powłok ochronnych do konstrukcji betonowych

• Najpopularniejsze marki systemów posadzkowych
• Znajomosć marek produktów do ochrony konstrukcji betonowych
• Marki najczęściej stosowanych rozwiązań zamiennych
• Ocena marek powłok ochronnych do betonu

• Sytuacja finansowa badanych firm wykonawczych realizujących zlecenia w
zakresie powłok do betonu

• Powłoki ochronne do konstrukcji metalowych
• Struktura rynku powłok ochronnych do konstrukcji metalowych
• Struktura rynku według rodzaju stosowanych powłok ochronnych do metalu
• Główne trendy na rynku powłok ochronnych do metalu

• Sposoby nakładania powłok ochronnych
• Stosowanie farb proszkowych
• Malowanie elementów metalowych
• Popularność stosowania środków do ochrony konstrukcji

metalowych
• Miejsce zaopatrywania się w produkty ochronne do podłóg drewnianych
• Marki powłok ochronnych do konstrukcji metalowych

• Znajomosć marek produktów do ochrony konstrukcji metalowych
• Marki najczęściej stosowanych rozwiązań zamiennych
• Ocena marek powłok ochronnych do metalu

• Sytuacja finansowa badanych firm remontowo-budowlanych realizujących
zlecenia w zakresie powłok ochronnych do stali

• Profile głównych producentów
• Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
• Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
• Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.
• Icopal SA
• Mapei Polska Sp. z o.o.
• Caparol Polska Sp. z o.o.
• Tikkurila Polska S.A.
• Sika Poland Sp. z o.o.
• Teknos Sp. z o.o.
• Flugger Sp. z o.o.
• Sto Ispo Sp. z o.o.
• MC Bauchemie Sp. z o.o.
• Unicell Poland
• PPG Deco Polska Sp. z o.o.
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• Remmers Polska Sp. z o.o.
• Altax Sp. z o.o.
• Kerakoll Polska Sp. z o.o.
• Izohan Sp. z o.o.
• Uzin Polska Sp. z o.o.
• Megachemie Research & Technologies S.A.
• Bona Polska Sp. z o.o.
• Venga Hartzchemie Sp. z o.o. sp. j.
• Feidal Polska Sp. z o.o.

Spis treści pochodzi z raportu PMR:
Rynek powłok ochronnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
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