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HESSE / O FIRMIE

Jesteśmy firmą Hesse GmbH & Co. KG 

Misja
 Opracowujemy i produkujemy trwałe i funkcjonalne po- 

włoki oraz bejce i lakiery do innowacyjnych powierzchni  

wewnętrznych i oferujemy naszym klientom pionierskie  

usługi  doradcze i serwis w zakresie lakierowania. Jesteśmy 

przekonani, że świat staje się nieco bardziej przyjazny do 

życia, gdy poprzez uszlachetnianie powierzchni sprawiamy, 

że pomieszczenia i przedmioty stają się imponującym  

doświadczeniem. Lakiery i bejce nie są dla nas tylko  

produktami technicznymi - pomagają uzupełniać po-

wierzchnie i emocjonalnie dotykać odbiorcy. Naszym  

celem jest bycie najbardziej niezawodnym, kompetentnym  

i inspirującym partnerem dla naszych klientów z branży 

przemysłowej i handlowej.

 Jako średniej wielkości firma rodzinna jesteśmy atrakcyj- 

nym pracodawcą dla naszych pracowników. W ciągu ponad 

stuletniej historii przedsiębiorstwa wypracowaliśmy system 

wartości, który kształtuje nasze DNA Hesse i którym kierują 

się nasi pracownicy.

 Wypełniamy lukę pomiędzy estetyką a funkcjonalnością, 

między tradycją a postępem, między inspiracją i innowacyj- 

nością. Na tym moście poruszamy się kompetentnie i odpo-

wiedzialnie, zawsze z wyczuciem w celu uzyskania właściwej 

równowagi dla każdego klienta. Bierzemy na siebie odpo- 

wiedzialność i  działamy w sposób zrównoważony.  

Czyniąc to, jesteśmy przede wszystkim inspirujący. 
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nasze DNA

 Od inspirującego momentu naszej historii założycielskiej 

przez dziesięciolecia rozwijaliśmy i rozwijamy kolejne war-

tości, które dziś kształtują nasze DNA Hesse. DNA, z którym 

identyfikują się nasi pracownicy i które doceniają nasi klienci. 

I DNA, które musi być pielęgnowane i rozwijane przez  

następne 100 lat.

kompetentny

 Kompetencja jest podstawą naszych działań i fundamen-

tem naszego sukcesu. Chcemy ją utrzymać i wzmocnić, aby 

nadal inspirować jakością i serwisem. Jako przedsiębiorstwo 

rodzinne stawiamy na niezawodność, przekonującą paletę 

produktów, wysoką elastyczność i gotowość serwisową. 

Kompetencja zawodowa i metodyczna jest dla nas równie 

ważna jak kompetencja społeczna, zarówno w wymiarze 

wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

 Inspirujemy się wzajemnie do pracy, łączymy mocne stro-

ny w zespole i jesteśmy otwarci na inne osobowości i kultury 

wobec klienta.   

 Kompetencja oznacza dla nas również dynamikę,  

myślenie zawsze o krok do przodu, ciągłe poszerzanie  

wiedzy i przekazywanie jej w ramach przedsiębiorstwa.  

Obejmuje to krytycyzm, stawianie pytań, myślenie  

nieszablonowe i otwartość na nowe pomysły. Każdego  

dnia musimy na nowo zdobywać naszą wiedzę.
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Wir sind Hesse Lignal. 

inspirujące

 Inspirujący moment jest częścią naszej historii założy-

cielskiej i przez ostatnie 100 lat urósł do rangi centralnego 

elementu naszego DNA. Inspiracja oznacza dla nas optyma-

lizację tego, co naturalne i doskonalenie tego, co stworzone. 

Zawsze podróżując po moście pomiędzy estetyką i funk- 

cjonalnością, nie tracąc z oczu żadnego z tych aspektów.  

W naszej codziennej pracy inspirujemy się wzajemnie i w ten 

sposób dajemy naszym partnerom i klientom niepowtarzalne 

impulsy twórcze. Ponieważ tylko razem możemy realizować 

powierzchnie i projektować pomieszczenia, które inspirują. 

Nasz produkt oddziałuje poza siebie i kształtuje przestrzenie, 

które wykraczają poza codzienność, aktywnie upiększają 

codzienne życie ludzi oraz służą potrzebom i pragnieniom 

poprzez odczuwanie przestrzeni.

 

 

 

HESSE / O FIRMIE
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odpowiedzialny

 Dla nas, jako firmy rodzinnej, odpowiedzialność to część  

naszej istoty. Szacunek, zaufanie, uczciwość i komunikacja  

Ważna jest dla nas komunikacja - zarówno wewnątrz firmy, 

jak i w ramach partnerstwa z naszymi klientami. Działamy 

sumiennie - bezpieczeństwo pracy i produktów jest naszym 

priorytetem. Zawsze dotrzymujemy słowa. Dla naszych 

klientów robimy wszystko, co w naszej mocy. Nasza praca 

ma sens i przyczynia się do tego, że świat staje się piękniejszy 

i bardziej kolorowy. 

 Opiera się ona na wzajemnym szacunku i docenieniu  

siebie nawzajem - od sposobu, w jaki się komunikujemy,  

po uczciwe wynagrodzenie.  

 Odwdzięczają się nam za to bardzo dobrymi wynikami i 

ponadprzeciętnym stażem pracy. Odpowiedzialność oznacza 

dla nas również wnoszenie wkładu w życie społeczne:  

poprzez zrównoważone produkty, odpowiedzialne  

wykorzystanie zasobów, wysokie standardy w zakresie  

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, silne  

zarządzanie zdrowiem, liczne programy szkoleniowe  

oraz nasze różnorodne zaangażowanie w działalność  

instytucji społecznych. 
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MAŁA FABRYKA LAKIERU

Paint Express Color Center

HESSE / O FIRMIE
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Paint Express Colorimetry:

mieszania past Paint Express Profi Mix:

szerokiego zakresu produktów:

mieszania past Paint Express Profi Mix 

Paint Express Stain Mix:

szerokiego zakresu produktów:
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1-składnikowe wypełniacz izolacyjny jest tiksotropowy 
i ma wysoką zdolność wypełniania. Dlatego idealnie 
nadaje się jako podkład wypełniający do struktury 
farby o zamkniętych porach i dobrej stabilności 
na pionowych powierzchniach. COOL-FILL na bazie 
akrylanu może być szlifowany maszynowo i jest 
kompatybilny z materialami HYDRO z HYDRO i może 
być również pokrywany kolorowymi lakierami CN 
lub PUR. COLOR-FILL HP 6645-9343 w połączeniu 
z HB 65285-(odcień koloru) jest klasyfikowany 
jako materiał zmniejszający palność zgodnie z
DIN 4102 B1, certyfikat "Dubai Green Building" i 
i sklasyfikowny zgodnie z normą DIN EN 13501-1.

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz mieszkalnych,do 
różnych rodzajów drewna, folii podkładowych lub płyt MDF, 
także do krwędzi płyt MDF. Do powierzchni mebli w pełnym 
zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania sprecjalne, Drzwi, 
Schody
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Hesse Lakier COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa)

›  Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje 
 się także do obiektów typu „Green Building”
›  Dobra siła krycia
›  Zastosowanie jako lakier na szkło (3 % HDR 5002)

Wskazówki dotyczące zamawiania

›  trudno zapalny wg DIN 4102 B1

Hesse COOL-COLOR HB 65285-(barwa) wyróżnia się 
eleganckim wyglądem powierzchni, która wykazuje dobrą 
trwałość i odporność na zadrapania. Odporny na światło 
1-składnikowy lakier barwny na bazie akrylanu zapewnia
także dużą zdolność krycia. Produkt jest odpowiedni 
do gruntowania i lakierowania końcowego w szerokim 
zakresie zastosowań. Ze względu na niską zawartość 
LZO ten produkt nadaje się także do projektów
„Green Building” i jest dodatkowo sklasyfikowany 
zgodnie z normą DIN EN 13501-1 jako
trudnopalny.  

›  Reakcja na ogień wg DIN EN 13501-1

Obszar zastosowania Grupy docelowe
Meble, Parkiet, Schody, Kuchnia / ŁazienkaDo pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze 

mieszkalnym na odpowiednich rodzajach drewna, wypełniaczach 
pigmentowych, podkładach i foliach podkładowych po 
odpowiednim przeszlifowaniu. Do powierzchni mebli w pełnym 
zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp. 
Po dodaniu środka sieciującego HYDRO Vernetzer nadaje się 
także do lakierowania dekoracyjnych powierzchni szklanych.

1-składnikowy lakier barwny, wodorozcieńczalny

Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

HB 65282-9010  9010 8 – 12  matowy 1 l, 5 l, 25 l

HB 65285-9010  9010 24  – 29  jedwabisty mat 1 l, 5 l, 25 l



10

Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk)

›  Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego 
 nadaje się także do obiektów typu „Green Building”.
›  Odporność na poślizg R 10 według normy DIN 51130

Wskazówki dotyczące zamawiania

Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk) to odporny na światło i 
bezbarwny 1-składnikowy lakier warstwowy o bardzo 
dobrej odporności chemicznej i mechanicznej oraz o 
dobrej szlifowalności. Produkt ma szeroki zakres 
zastosowań i nadaje się zarówno do gruntowania, jak i 
do lakierowania końcowego powłok o porach od 
otwartych do zamkniętych, np. w celu uzyskania 
nieskrzypiących powłok schodowych. Materiał 
COOL-TOP na bazie akrylanu nadaje się także do 
lakierowania zabawek dla dzieci zgodnie z normą 
DIN EN 71-3 i ze względu na bardzo niską zawartość 
LZO jest także odpowiedni do projektów „Green Building”.  

Obszar zastosowania Grupy docelowe
Wyposażenie wnętrz, Meble, Zastosowania 
specjalne, Drzwi, Schody

Do całego wyposażenia wnętrz i do powlekania mebli, 
do schodów i poręczy, na różnych rodzajach drewna.

1-składnikowy lakier, wodorozcieńczalny

Numer zamówienia  Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

HE 65092  13 – 17  matowy 5 l, 25 l

HE 65094 18  – 23  jedwabisty mat 5 l, 25 l

HE 65096 30  – 39  jedwabisty połysk 5 l, 25 l
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Hesse COOL-NATURA HE 64500

›  wrażenie prawdziwego, naturalnego drewna 
›  matowe jak surowe drewno

Wskazówki dotyczące zamawiania

COOL-NATURA to szybkoschnący, szybkoschnący 1K HYDRO 
lakier z efektem naturalnego drewna. Ze względu na swoją 
wyjątkowośc i w dotyku wrażenie surowego drewna jest 
trudna do odróżnienia od powierzchni lakierowanej.
COOL-NATURA może być stosowana na wszystkich 
europejskich gatunkach drewna bez żadnych problemów, 
nawet na bielonych powierzchniach. Powierzchnia 
charakteryzuje sie dobrą odpornością chemiczną i 
mechaniczną. Z powodu udziału surowców odnawialnych 
i zawartości LZO <3% nadaje sie również w zrównoważonych 
i ekologicznych projektach budowlanych.

Obszar zastosowania Grupy docelowe
Wykonczenie wnetrz, meble, zastosowania specjalne, drzwi.COOL-NATURA moze byc wykorzystywana wszedzie przy 

wykanczaniu wnetrz, na wszystkich europejskich gatunkach 
drewna włącznie z meblami, drzwiami, panelami ściennymi i 
sufitowymi, a także na inne powierzchnie o normalnym i dużym 
obciążeniu. Odpowiedni również do lakierowania zabawek dzieciecych.

1-składnikowy lakier z efektem naturalnego drewna, wodorozcieńczalny

Numer zamówienia  Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

HE 64500      2      5 l, 25 l

›  Zgodność z normą DIN 68861 1c
›  Zawartość lotnych związków organicznych < 3 %.
›  Doskonała odporność na zarysowania
›  9-procentowy udział surowców odnawialnych
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Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR HDB 5434x(połysk)-(barwa)

›  Proste użycie dzięki znakomitej rozlewności
›  Do mocno narażonych powierzchni
›  Szybka obróbka następcza dzięki krótkim czasom schnięcia

Za pomocą materiału Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR 
HDB 5434x(połysk)-(barwa) można uzyskać doskonałe 
powierzchnie pokryte lakierem barwnym, które są 
szczególnie odporne na obciążenie mechaniczne i 
chemiczne. Dzięki wspaniałej rozlewności materiał 
HYDRO-PUR RESISTCOLOR gwarantuje łatwą obróbkę. 
Szybkie schnięcie wskrośne, a także możliwość suszenia 
wymuszonego umożliwia sztaplowanie lub dalszą obróbkę 
nawet trudnych elementów już następnego dnia. 
Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR HDB 5434x(połysk)-(barwa) 
to odporny na światło lakier warstwowy najwyższej klasy 
do gruntowania i lakierowania końcowego. 

Obszar zastosowania Grupy docelowe
Meble szkieletowe, zabudowa hotelowa, sklepowa, 
targowa, Drzwi / ościeżnice, część mieszkalna

HYDRO-PUR RESISTCOLOR nadaje się w szczególności do 
przemysłowego lakierowania w segmencie wyposażenia 
wnętrz, sklepów oraz obiektów, w tym także do drzwi, 
łazienek i kuchni.

Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091
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Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia  Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

HDB 54342-(barwa) 10 matowy 5 l, 25 l

HDB 54345-(barwa) 27 jedwabisty mat 5 l, 25 l

HDB 54347-(barwa) 35 jedwabisty połysk 5 l, 25 l
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Hesse Lakier HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) 

›  dobre akcentowanie rysunku drewna
›  lakier do schodów bez skrzypienia

Dwuskładnikowy,akrylowy warstwowy system lakierniczy 
HYDRO-PUR o znakomitej odporności mechanicznej i 
chemicznej. Dobre akcentowanie rysunku drewna oraz 
żywość barw, w połączeniu z bardzo dobrą odpornością 
na kremy i pot sprawiają, że ten system znakomicie nadaje 
się do wysokojakościowej ochrony powierzchni w pełnym 
zakresie wyposażenia wnętrz. Ze względu na szczególną 
recepturę ten lakier nadaje się także do nieskrzypiących 
powłok na schodach drewnianych. Materiał lakierniczy 
posiada certyfikat IMO (trudnopalne farby dla statków 
żeglugi morskiej) i może być stosowany do lakierowania 
we wnętrzach statków. Nie zawiera metylopirolidonu ani 
zmiękczaczy ftalowych, dlatego jest odpowiedni także do 
lakierowania zabawek. Oprócz tego materiał z certyfikacją
trudnozapalności wg DIN EN 13501-1 i DIN 4102 B1.

Obszar zastosowania Grupy docelowe
Wyposażenie wnętrz, kuchnia/łazienka, meble, wyposażenie 
wnętrz statków, drzwi, schody, zastosowania specjalne

Do stosowania wszędzie przy wykańczaniu wnętrz, włącznie 
z kuchniami i łazienkami oraz wnętrzami statków. Nadaje się 
także do drewna bogatego w dodatki (np. jesion, dąb, sosna itp.), 
jak również schodów i poręczy. Można stosować również na 
wybielanych powierzchniach (wystarczająco wysuszonych).

Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia  Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

HDE 54002  8 – 12  matowy 5 l, 15 l, 25 l

HDE 54004  18  – 23  jedwabisty mat 5 l, 25 l



Odporny na światło, głęboko matowy i rozjaśniający 
lakier warstwowy HYDRO-PUR o znakomitej odporności 
chemicznej i mechanicznej. Mimo znacznego działania 
zabezpieczającego zachowany zostaje naturalny 
wygląd drewna. Niskoemisyjny i dlatego odpowiedni 
również do stosowania w budownictwie zrównoważonym 
(np. według regulacji DGNB, BNB, LEED).

›  odporny na działanie światła
›  tępy mat o dobrej odporności na zadrapania
›  efekt naturalnego drewna

Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5084
Hesse PURA-NATURA HDE 54451
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Obszar zastosowania Grupy docelowe
Obszar mieszkalny, parkiet, podłogi drewnianekuchni/łazienki oraz na silnie obciążane powierzchnie. 

Również do drzwi, schodów i parkietów.

Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia  Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

HDE 54451  4 – 7  tępy mat  25 l
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Hesse FANTASTIC-NATURA DA 48660

FANTASTIC-NATURA ma recepturę bazującą na 
rozpuszczalnikach. To nieakcentujący rysunku drewna 
lakier PUR z efektem drewna naturalnego. 
Niezawierający aromatów i odporny na światło lakier 
warstwowy można bezproblemowo stosować na jasnych, 
wybielanych lub ciemnych gatunkach drewna. 
Jednocześnie naturalny charakter, właściwości dotykowe
oraz odcień drewna pozostają niemal niezmienione. 
Ze względu na duże usieciowienie produkt FANTASTIC-NATURA 
umożliwia uzyskanie wyjątkowo dobrej odporności chemicznej 
i mechanicznej.

›  Efekt naturalnego drewna bez uwydatniania rysunku podłoża
›  Zachowanie naturalnego charakteru drewna
›  Wyjątkowo dobra odporność chemiczna i mechaniczna

Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz DR 4071
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Obszar zastosowania Grupy docelowe
Meble, wyposażenie wnętrz okrętowych, 
zastosowania specjalne

FANTASTIC-NATURA można stosować na niemal wszystkich 
meblach drewnianych do wnętrz, a także na korpusach 
i frontach mebli kuchennych. Możliwe jest także stosowanie
jako podkład rozjaśniający, np. w kombinacji z 
Hesse FANTASTIC-CLEAR w czterech różnych stopniach 
połysku lub z FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT.

Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia  Połysk 60 ° (Gloss)  Stopień połysku Wielkość pojemnika

DA 48660  0 – 3  tępy mat 5 l, 25 l
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Notatki
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Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Germany

Tel.: +49 2381 963 00
Fax: +49 2381 963 849
E-mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com
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