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Już ponad 20 lat firma PROLIGNAL MPC 
z Warszawy jest autoryzowanym deale-
rem materiałów powłokowych najwyższej 
jakości firmy HESSE LIGNAL, ale przede 
wszystkim rozwija i szczyci się fachowym 
doradztwem technologicznym.

– Wartość dodana to jest to, co mnie 
najbardziej interesuje – stwierdza na 
wstępie Marek Śliwiński, prezes zarządu 
spółki Prolignal. – Od początku założenia 
firmy w 1992 roku nie chciałem sprzeda-
wać tylko wyrobu, do którego nie jestem 
w stanie dołożyć swojej wiedzy, fachowości 
i swojego doświadczenia. 

Współpraca gospodarza z Hesse Li-
gnal odbywała się na początku poprzez… 
Polifarb Cieszyn, gdzie kupował wyroby 
lakiernicze do produkcji drewnianych 
okien i drzwi, czyli do pokrywania drewna 
na zewnątrz. Polski producent korzystał 
z licencji i z logistyki niemieckiego wy-
twórcy, a jednocześnie jakby przecierał 
w tamtych czasach szlaki firmie Hesse Li-
gnal na polski rynek. 

– Mówiąc szczerze – kontynuuje go-
spodarz – wtedy kupowałem – jako przed-
stawiciel Sigma Coatings – gotowe wyroby 
i sprzedawałem na warszawskim rynku, 
bez wspomnianej wartości dodanej, bo 
w minimalnym stopniu oferowaliśmy do-
rabianie kolorów. Brakowało nam wiedzy 
i odpowiedniego laboratorium. Jednak 
pragnienie łączenia sprzedaży z facho-
wym doradztwem technologicznym „sie-
działo” we mnie. Może dlatego, że po stu-
diach z zakresu budowy maszyn, w latach 
70. wyemigrowałem z Polski i mieszkałem 
ponad 20 lat w Belgii, pracując w działach 
badawczych dwóch korporacji, między in-
nymi w Volvo. Po transformacji ustrojowej 
uznałem, że w Polsce jest za szaro, za mało 
barw i na początku lat 90. wprowadzałem 
na polski rynek belgijską markę Levis, któ-
ra została później przejęta przez firmę Sa-
dolin. A ja… pozostałem przy branży mate-
riałów lakierniczych. 

Sprzedaż tylko z doradztwem
Początki w skromnych magazynach przy 
ul. Szeligowskiej w Warszawie były, jak 
zawsze, trudne. Rynek zmieniał się, zapo-
trzebowanie na produkty lakiernicze rosło, 
bo w kraju rozwijały się branże stolarki 
budowlanej i meblowa. Gdy firma Hesse 
wycofała się ze współpracy z Polifarbem, 
złożyła Markowi Śliwińskiemu, który wła-
da biegle kilkoma językami, propozycję 
zajęcia się promowaniem w Polsce jej pro-
duktów, przeznaczonych do pokrywania 
drewna wewnątrz obiektów.   

– Po dwóch latach zbędnego, niestety, 
zastanawiania się, zgodziłem się na współ-
pracę – wspomina rozmówca – która trwa 
od 2009 roku. Od początku wiedziałem jed-
nak, że nie interesuje mnie sprzedawanie 
wyrobów „gotowych w puszkach”, natomiast 
chciałem mieć w firmie laboratorium koloru, 
uważając, iż głównym kierunkiem działania 
firmy Prolignal powinno być profesjonalne 
doradztwo z zakresu: produktów, technolo-
gii i procesów lakierniczych dla meblarstwa. 
Hesse Lignal ma swoje rozwinięte centrum 
techniczno-pokazowe w Hamm, więc raczej 
postrzega dystrybutorów jako sprzedawców 
zamówionych produktów, jednak porozumie-
liśmy się. Uruchomiłem takie laboratorium, 
z kompetentnymi doradcami, zatrudniając 
absolwentów Wydziału Technologii Drew-
na SGGW w Warszawie. Nasi inżynierowie, 
technolodzy wdrożeniowi, Kamil Florek i Mi-
chał Kanciała to najwyższej klasy specjaliści, 
z wieloletnim doświadczeniem w branży, cie-
szący się ogromnym zaufaniem i szacunkiem 
naszych klientów. Dzisiaj jest ono kluczem 
naszych sukcesów sprzedażowych i naszą 
największą dumą.

Podstawą jest współpraca
Doradztwo technologiczne to najmocniej-
szy obecnie atut warszawskiego dystrybu-
tora. Wiedza, gromadzona przez lata, jest 
ciągle pogłębiana i rozwijana. 

– Permanentne szkolenia i doszkalania 
są zapewniane przez firmę Hesse Lignal, 

a cotygodniowe „briefingi technologiczne” 
z doradcami technicznymi niemieckiej fir-
my oraz znajomość języków obcych naszych 
specjalistów stwarzają możliwość stałego 
kontaktu z laboratorium badawczo-ro-
zwojowym w Niemczech – tłumaczy Marek 
Śliwiński. – Hesse wspomaga nas bardzo 
przy poszerzaniu naszej wiedzy. Mamy 
bezpośrednio dostęp do laboratorium i do 
ludzi, którzy tworzą tam wyroby. Więc 
jeśli chcemy je dostosować do potrzeb na-
szych klientów, oni są bardzo otwarci, a my 
na co dzień korzystamy z tych możliwości, 
obojętnie, czy dotyczy to bejcy, lakieru wo-
dorozcieńczalnego, czy też tradycyjnego. 
Oceniam, że nasza współpraca układa się 
bardzo dobrze, a efektem są stałe wzrosty 
sprzedaży. Pomijając ten nietypowy, obec-
ny rok, zwykle osiągaliśmy roczny przyrost 
obrotu na poziomie około 15 do 20 proc. Od  
pięciu-sześciu lat mamy stałą tendencję 
wzrostową. W tym roku jest trochę gorzej, 
ale mimo sytuacji z COVID-em, osiągnęli-
śmy w pierwszym półroczu 8-proc. przyrost 
w stosunku do poprzedniego roku.

Kolory dla rzemiosła 
i salonów… Diora 
Laboratorium, choć ma skromne warunki lo-
kalowe, jest oczkiem w głowie prezesa firmy. 
Zatrudnieni tam wspomniani absolwenci 
technologii drewna tworzą niezwykłe efek-
ty, kolory, technologie, miksy zastosowań, 
często przy wsparciu laboratorium Hesse. 

Klienci przyjeżdżają z próbkami kolorów na-
wet z bardzo daleka, chcąc dorobić kolor. 

Jednak prawdziwą dumą firmy jest 
stworzona ostatnio kolorystyka materia-
łów lakierniczych dla salonów Premium 
do nowej kolekcji Diora. Producent całego 
wyposażenia salonów Premium dla wio-
dących marek perfum współpracuje z fir-
mą z ul. Szyszkowej i jest bardzo zadowo-
lony z przygotowanych kolorów, tylko dla 
nich i zastrzeżonych.

– Choć materiały powłokowe najwyż-
szej jakości dostarczamy głównie małym 
i średnim firmom, to oczywiście nie stro-
nimy też od dużych klientów na polskim 
rynku, mających produkcję seryjną, maso-
wą – podkreśla prezes. – Mamy wiedzę do-
tyczącą ustawiania automatycznych linii 
produkcyjnych, robotów, w aplikacjach in-
nych niż tradycyjne, w kabinie natryskowej, 
przy nakładaniu ręcznym, ale w zakresie 
całkowicie zautomatyzowanej produkcji 
też mamy coś do powiedzenia.  

Specyfika warszawskiego rynku
Popyt na produkty Hesse Lignal jest 
u tego dealera w dużej mierze rezultatem 
specyfiki warszawskiego rynku meblo-
wego, ale nie wyłącznie.

– Na pewno jest to rynek wiodący w za-
kresie wykonawstwa mebli na wymiar, nie 
tylko kuchennych i łazienkowych – stwier-
dza Marek Śliwiński. – W okolicach Warsza-
wy takich niewielkich firm jest wiele, pewnie 

kilka tysięcy, i one głównie robią nam obrót, 
bo produkcji wielkoseryjnej mebli w okoli-
cach Warszawy raczej nie ma, poza jedną 
firmą w Wyszkowie, do której od lat dostar-
czamy lakiery i indywidualne, wyłącznie dla 
nich opracowane kolory i efekty. Generalnie 
w okolicach Warszawy można mówić za-
równo o rynku stolarzy, jak i lakierni usługo-
wych. Stolarnie, które mają swoje lakiernie, 
to firmy dobre do obsługi przez nas, bo wyko-
nują zarówno produkcję, jak i wykończenie, 
i zwykle dysponują dobrymi lakiernikami 
meblowymi.  Jednocześnie jest duży, rosnący 
rynek lakierni usługowych. Na ogół dobrze 
wyposażonych, ściągających fachowych la-
kierników, bo jest to bardzo poszukiwany za-
wód, aczkolwiek nie jest on łatwy. Niektórym 
lakiernikom „firmowym” wydaje się, że to 
łatwe zajęcie i przechodzą na swoje. Szybko 
przekonują się, że tak nie jest.

Prolignal, oferujący produkty, techno-
logie i procesy lakiernicze dla meblarstwa, 
ma bardzo dobrą współpracę z wyspecja-
lizowanymi lakierniami, bo tam pracują 
ludzie, którzy mają duże doświadczenie, 
wiedzę. One wykonują różnorodne zlece-
nia, a rzemieślnicze stolarnie mają z reguły 
jakiś profil produkcji i do tego opracowaną 
technologię lakierowania.  

Jakość wysoka, a ceny realniejsze
– Ale i na warszawskim rynku, uchodzącym 
za bogatszy, w stosunku do innych regio-
nów, mieliśmy początkowo umiarkowany 

Fabryka kolorowych lakierów u dystrybutora
PROCESY LAKIERNICZE | Doradztwo technologiczne to najmocniejszy obecnie atut warszawskiego dystrybutora

Producent mebli nie musi czekać aż jakiś produkt 
lakierniczy zostanie wykonany w  firmowym centrum 
kompetencji firmy Hesse Lignal w Hamm, bo analogiczny 
można wykonać u autoryzowanego dealera.

Janusz Bekas                                    

Piotr Wójcik przy ręcznej kompozycji 
nowego koloru.

Wypełniony jest magazyn gotowych farb, lakierów i baz do produkcji.

Na półkach… setki komponentów i dodatków ciekłych Hesse Lignal do produkcji farb lakierów, olejów i bejcy. Sprzedaż akcesoriów lakierniczych dopełnia ofertę warszawskiego dystrybutora.
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popyt na produkty firmy Hesse, ze wzglę-
dów cenowych – podkreśla rozmówca. – Jak 
na warunki polskie, ceny były wysokie, więc 
trudno było przebić się z nimi na rynek. 
Argument jakości, niestety, nie trafiał do 
większości klientów. Dlatego na początku 
mieliśmy bardzo niskie obroty. Lata pracy 
i doświadczenia klientów, wynikające ze 
stosowania tanich produktów, spowodowa-
ły, że z czasem argument najwyższej jakości 
i powtarzalności produktów zaczął trafiać 
do świadomości. A do tego przyczyniła się 
też postawa właścicieli Hesse, z którymi 
udało się osiągnąć kompromis i ceny zaczę-
ły być bardziej przystępne i akceptowalne 
na polskim rynku. Zrozumiano, że rynki 
wschodzące nie mogą być tak samo trak-
towane jak rynki dojrzałe. To nam bardzo 
pomogło w rozwoju. Dzisiaj pozycjonowa-
nie cenowe wyrobów jest nadal powyżej 
średniej, ale to już klienci akceptują, bo ro-
zumieją, że płacą za markę i jakość.

Hesse ma po prostu markę, po którą 
świadomie sięga coraz więcej klientów. 
I stąd produkty Hesse są wiodącymi 
w obrocie firmy. Co zresztą widać na pół-
kach magazynu.  

– Pomimo że firma Hesse swego cza-
su nieco dostosowała ceny produktów na 
rynek polski do możliwości tego rynku, to 
jestem absolutnie pewien, że nie ma dwóch 
jakości tych produktów – zapewnia Ma-
ciej Nagórko, doradca techniczny Hesse 
Lignal. – Choćby ze względów ekonomicz-
nych nie opłacałoby się produkować wyro-
bów na dwóch liniach różniących się jako-
ścią. Produkty są w jednej jakości, a ceny 
spozycjonowane do rynku odbiorcy.

Oczekiwania dealera
Zanim zajrzymy na zaplecze laboratoryj-
no-magazynowe Prolignalu, pytam preze-
sa o kontakty z niemieckim producentem 
i jego oczekiwania wobec tego partnera.

– Kontakty z klientami pozwalają nam 
przekazywać producentowi uwagi co do po-
trzeb klientów – słyszę w odpowiedzi. – Po-
rozumiewam się w kilku językach, nie muszę 
więc korzystać z tłumaczy czy pośredników 
w trakcie rozmów z prawie wszystkimi spe-
cjalistami działu badawczego Hesse. Oma-
wiamy często wszystkie aspekty techniczne, 
przekazuję spostrzeżenia klientów, uzgad-
niam rozwiązania, choćby przy wdrożeniu 
na linii technologicznej u klienta, gdy rodzą 
się pytania i powstają wątpliwości.

To jest wartość dodana
Na stoisku badawczym zastajemy Piotra 
Wójcika, szefa laboratorium i przygoto-
wania produkcji, który podkreśla, że praca 
w laboratorium koloru to pasja tworzenia 
ciągle czegoś nowego. 

– Posiadamy dobrze wyposażone labo-
ratorium, gdzie opracowujemy i dorabiamy 
indywidualne kolory farb, bejcy czy olejów 
– tłumaczy. – Najcenniejsze jest urządze-

nie do porównania i definiowania koloru 
za pomocą najnowszej generacji spektro-
fotometru marki Datacolor oraz do jego 
wyprodukowania za pomocą komputero-
wo sterowanego dozownika i mieszalnika 
kolorów. To dla każdego klienta gwarancja 
doboru właściwego, przewidywalnego i sta-
łej jakości materiału lakierniczego. Każdy 
opracowany przez nasze laboratorium 
nowy produkt, jego kolor czy specyfika, jest 
powtarzalny i przez lata przechowywany 
w bezpiecznej bazie danych.

Parametry są zapisywane w formie 
papierowego dokumentu, jak i w bazie 
komputerowej. A z każdej farby, którą 
wydajemy z firmy na zewnątrz, zawsze 
pobierana jest próbka, która jest archiwi-
zowana, wraz z wykonanym małym na-
tryskiem laboratoryjnym. To powoduje, że 
zawsze jesteśmy powtarzalni.  

– To jest ta wartość dodana – dodaje 
prezes. – Wcześniej musieliśmy korzystać ze 
wsparcia niemieckiego laboratorium. Choć 
był to dla nas spory wydatek, kupiliśmy 
takie urządzenie, które wygląda skromnie, 
ale jest bardzo precyzyjne. Zresztą jest to 
już nasze kolejne urządzenie, którego uży-
wamy. Przenośny spektrofotometr służy do 
identyfikowania koloru. Dzięki niemu, gdy 
klient przychodzi do firmy z próbką wła-
snego koloru produktu i zleca dorobienie 
dokładnie takiego samego, w Prolignalu jest 
możliwość dokładnego zdefiniowania skła-
du koloru oraz skomponowania oczekiwa-
nego materiału lakierniczego.

– Spektrofotometr umożliwia pomiar 
barwy lakieru na różnych podłożach, w tym 
również na drewnie – mówi Krzysztof 
Wierzbicki, młodszy laborant, prezentują-
cy działanie urządzenia. – Niejako sczytu-
je się ten kolor, a dane trafiają do systemu 
komputerowego. Jest w nim, zdefiniowana 
przez firmę Hesse, baza wszystkich kolo-
rów pigmentów, tworzących barwy farb, 
lakierów, olejów czy bejcy. Na podstawie 
wprowadzonych ze spektrofotometru da-
nych próbki, system sugeruje, jakiego pig-
mentu powinno się użyć i w jakiej ilości do 
produkcji oczekiwanej farby. Jest to urzą-
dzenie niezwykle przydatne, szczególnie 
przy większych projektach produkcyjnych, 
gdy wraca się do produkcji wyrobów i tym 
samym materiałem lakierniczym trzeba 
pokryć meble czy jakieś płaszczyzny w ra-
mach wykończenia wnętrz. 

W ramach przygotowania produktu, 
wykonuje się zawsze próbny natrysk, bo 
bez niego nie ma możliwości przekonania 
się, że udało się odtworzyć oczekiwany 
kolor. Dobór kolorów pigmentów, użytych 
w odpowiedniej ilości i we właściwej kolej-
ności, wymaga trochę pracy, jednak zawsze 
udaje się spełnić oczekiwanie klienta. Istot-
ny w tym przypadku jest współczynnik del-
ta. Jest to funkcja, która pozwala sprawdzać 
kolory. Zmierzona w kilku miejscach dana 
barwa, sczytana z dostarczonej próbki i po-

równana z barwą oryginalną oraz z barwą 
nowego produktu edytuje współczynnik 
delta, który kwalifikuje albo dyskwali-
fikuje przygotowany kolor, jeżeli jest za 
wysoki w stosunku do oryginału i jest wi-
doczna różnica w kolorystyce. Akurat tak 
jest w próbce, nad którą pracuje Krzysztof 
Wierzbicki. Różnicę jeszcze da się dostrzec, 
choć czasami niuanse są tak małe, że 
ludzkie oko tego nie rozpozna, natomiast 
urządzenie widzi dokładniej. Trzeba więc 
będzie przygotować nową kompozycję, wy-
konać natrysk na próbce i po przeschnięciu, 
ponownie poddać ją analizie.

Odbiór koloru jest subiektywny
Bardzo pomocnym urządzeniem labora-
toryjnym, które firma posiada, jest kabina 
świetlna do oceny porównawczej barw. 
W różnym świetle ta sama próbka przeja-
wia jak gdyby inną barwę. Zjawisko to, zwa-
ne metamerią, polega na różnym odbiorze 
barwy tej samej substancji barwiącej, uza-
leżnionym od rodzaju światła, w którym 
substancja barwiąca jest oglądana. Kabina 
już wielokrotnie dowiodła swojej wartości 
w sporach na temat możliwych różnic kolo-
rów, które często są wskazywane jako błąd 
w kompozycji doboru pigmentów, w efek-
cie jednak potwierdzają, iż odbiór koloru 
jest w pewnym zakresie bardzo subiektyw-
ny i każdy z nas ma inny jego zapis poprzez 
nasze receptory w narządzie wzroku.

– Zwykle za pierwszym razem udaje się 
jeden raz na sto, a najwięcej to cztery razy na 
sto – podsumowuje laborant. – Dopiero, gdy 
zapala się zielone światełko, że barwy próbki 
i wzorca są niemal identyczne, spektrometr, 
który jest sprzężony z maszynami mieszają-
cymi, przekazuje te dane i można wykonać 
oraz rozlać materiał lakierniczy dla klienta, 
a potem przygotować go do dystrybucji. 

Obecnie firma ma jeden mieszalnik 
automatyczny, a drugi ręczny, zaś na pół-
kach… setki komponentów Hesse. Każda 
buteleczka kosztuje kilkadziesiąt euro, 
a ich mieszanina z lakierami u dystrybuto-
ra eliminuje sprowadzanie napełnionych 
wiader z niemieckiego zakładu. 

Próbki na powierzonym 
materiale
Istotna dla klientów jest realizacja zamó-
wień. Okazuje się, że zamówienia na stan-
dardowe produkty, które napłyną do godz. 
10-12, jeszcze tego samego dnia są wysy-
łane do klienta. Prolignal dysponuje sto-
sunkowo dużym zapasem magazynowym. 
Natomiast na zamówienia specjalne, czy 
odtworzeniowe, trzeba trochę poczekać, ze 
względu na wspomniany proces kompono-
wania koloru. Dodajmy, że od paru lat opra-
cowuje się  rozwiązania technologiczno-
produkcyjne w technologii lakierowania 
UV dla odbiorców do produkcji masowej.  

– Nasze laboratorium może dorobić 
praktycznie wszystkie kolory ze standardo-

Praca nad analizą wytworzonego koloru za pomocą spektrofotometru firmy DATACOLOR.

Krzysztof Wierzbicki ocenia w kabinie świetlnej dobór pigmentów i tzw. metameryzm barwy 
dorobionej w odniesieniu do jej wzorca od klienta.

Produkcja zleceń na automatycznym dozowniku firmy Fast & Fluid.
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wych wzorników, takich jak: RAL, NCS, ICA 
oraz wiele, wiele innych, zdefiniowanych 
przez producentów farb i lakierów z całego 
świata, według ich fabrycznych wzorników 
kolorów – uzupełnia prezes. – Spektrofoto-
metr pozwala nam przeanalizować i doro-
bić praktycznie każdy oczekiwany kolor. 
System stwarza praktycznie nieograni-

czoną różnorodność uzyskania ustawio-
nych odcieni najróżniejszych wzorników 
lakierów. Istotne jest wykonanie laborato-
ryjnych próbek kolorów nakładanych me-
todą natrysku na powierzonym materiale 
drzewnym lub innym. Natomiast sprzedaż 
akcesoriów lakierniczych dopełnia ofertę 
tego wiodącego dystrybutora.   l


