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Náš podnikateľský
projekt sa
neustále vyvíja.

Pracovať dobre, to v dnešnej dobe znamená zamerať sa s vášňou
a profesionalitou na dosahovanie špičkových výsledkov, a tým sa
vyznačuje aj taliansky líder vo výrobe náterových systémov pre
stavebníctvo, spoločnosť Colorificio San Marco. Sila spoločnosti
spočíva na základoch, ktoré pretrvávajú už vyše päťdesiat rokov
a tie sa postupom času zdokonalili, až sa z nej stal medzinárodný
referenčný bod. Koncern San Marco sa dnes môže pochváliť
siedmimi výrobnými závodmi po celom svete, šiestimi výrobnými
značkami a je jedným z popredných spoločností v sektore
farieb a náterov pre profesionálne stavebníctvo v Taliansku.
Filozofia spoločnosti je prestúpená princípmi inovácie, slušnosti a
transparentnosti, sociálnej a ekologickej zodpovednosti, pozornosti
k práci zamestnancov a ochrany práce.



Spoločnosť vyvinutá na týchto princípoch smeruje k
presným cieľom: propagovať stavebnú a renovačnú kultúru
v Európe a značku „made in Italy” po celom svete a
reprezentovať dôležitý referenčný bod v oblastiach služieb
a podnikovej etiky. Špičkovú kvalitu činnosti spoločnosti
potvrdzuje aj jeho kvalitatívny systém, ktorý bol certifikovaný
podľa normy UNI EN ISO 9001 a následne ISO 2001,
nazývanej aj VISION 2000. Je to výsledok, ktorý svedčí o
snahe spoločnosti vkladanej do vykonávania všetkých aktivít
určených k uspokojovaniu nárokov zákazníkov za účelom
neustáleho zlepšovania výrobkov a výkonnosti podnikovej
organizácie.



Ekologickú udržateľnosť
propagujeme slovami
a činmi.

Spoločnosť Colorificio San Marco sa vždy aktívne
zapájala do riešenia otázky delikátneho téma ekologickej
udržateľnosti: vo svojich výrobných závodoch, pri príprave
ekologicky nezávadných výrobkov a v rámci pozornosti
venovanej konečným používateľom týchto výrobkov sa
spoločnosť rozhodla nepoužívať zložky, ktoré sú škodlivé
ľudskému zdraviu alebo životnému prostrediu, predbehla tak
normy daného sektoru a zamerala sa na globálnu ekologickú
udržateľnosť. Patríme medzi prvých, ktorí začali ponúkať
roztoky na báze vody pre smalty a nátery už od roku
1982, prostredníctvom radu Unimarc a od tej doby výskum
pokračoval smerom k postupnému vypúšťaniu ľuďom a
prostrediu škodlivých zložiek z našich výrobných receptúr.



GREENSPIRIT  

Už niekoľko rokov nepoužívame pigmenty ani zlúčeniny
s obsahom olova, chrómu, kadmia alebo ortuti a
nepoužívame zlúčeniny, ktoré sú klasifikované ako
rakovinotvorné, zhubné alebo toxické pre reprodukciu. V
roku 2005 sa zrodil rad Supernatural: hypoalergenické
výrobky VOC=0, bez obsahu riedidiel. V roku 2009 bol
vytvorený rad Greensprit, výber prírodných, vysoko
technologických výrobkov s nízkym vplyvom na prírodné
prostredie, určených pre bio stavebníctvo. Našou dnešnou
úlohou je vytvárať výrobný, distribučný a používateľský
systém, ktorý berie na vedomie životný cyklus výrobku a
ktorý chráni životné prostredie prostredníctvom nízkeho
stupňa emisií CO

2
.

Z tohto hľadiska si volíme takých dodávateľov, ktorí
vykonávajú výskum a inováciu na poli životného
prostredia a uprednostňujeme miestne suroviny,
ktoré si vyžadujú obmedzenú prepravu a ktoré
sú výsledkom cieleného používania odpadov,
konkretizovaného v ich inteligentnej recyklácii.
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Doprava surovín k odberateľovi 
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*Konečné použitie
*Konečné použitie nebolo hodnotené 
vzhľadom na skutočnosť, že závisí od 
individuálneho spôsobu použitia.

Konečné 
zneškodnenie



Činnosti na poli výskumu a vývoja
sú silnými stránkami spoločnosti
Colorificio San Marco.

Každý rok investujeme do tejto oblasti 5% obratu
spoločnosti. Viac než tridsať zamestnancov sa zaoberá
štúdiom a vývojom avantgardných riešení a nových
výrobkov, predovšetkým ekologicky udržateľných, v
súlade s nárokmi trhu, ktorý je v trvalej evolúcii. Vysoko
kvalifikovaný personál vykonáva pomocou inovatívnych
nástrojov celý rad výskumov v oblasti nových technológií,
ktoré sa v poslednej dobe orientujú na tzv nanozmesi.
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To všetko z toho dôvodu, že naša aktivita nie je
zameraná len na vývoj nových riešení na ochranu a
dekoráciu budov, ale aj na dôležité štúdie na 
chemickofyzikálnom poli, v spolupráci s univerzitou a 
prestížnymi štátnymi a súkromnými výskumnými pracoviskami 
v danej oblasti. Okrem toho v poslednej dobe výrazne
narastá počet promovaných študentov, ktorí svoje
diplomové práce vypracovali za prispenia našich
výskumných pracovníkov a rovnako početné sú aj
publikácie, ktoré sú plodom výskumov našich technikov
a sú prezentované na celoštátnych a medzinárodných
vedecko-technických konferenciách. 



Rozšírili sme ponukovú škálu farieb,
aby sme uspokojili trh
vo všetkých ohľadoch.

Spoločnosť Colorificio San Marco vyvinula širokú
škálu výrobkov a náterových cyklov, či už tradičných
alebo inovatívnych a zaviedla technologickú inováciu
do sektoru profesionálneho stavebníctva. V oblasti
vonkajších náterov je prítomná kompletná škála
omietok, náterov a povrchových úprav tradičného
typu na báze vápna a silikátov, určených pre
stavebníctvo renovujúce historicko-umelecké stavby
a pre bio stavebníctvo. Výskum okrem toho umožnil
vývoj inovatívnych výrobkov pre exteriéry na báze
silosanických živíc, ktoré v sebe spájajú klasické
vlastnosti tradičných výrobkov z vápna s vysokými
parametrami z hľadiska odolnosti a trvanlivosti..



V oblasti náterov pre interiéry sme vytvorili širokú
škálu výrobkov s výrazne nízkym vplyvom na
životné prostredie, výrobkov ktoré sú schopné
zlepšiť kvalitu interiérov a kvalitu života osôb: sú
to nátery bez zápachu, ktoré sú úplne bez obsahu
organických rozpúšťadiel, formaldehydu alebo iných
látok ohrozujúcich zdravie používateľov, výrobky
hypoalergenické a v určitých prípadoch vhodné aj do
prostredia, v ktorom sa skladujú alebo spracovávajú
potraviny.



Neustála informovanosť je
neodmysliteľná pre rast a záruku
konkurencieschopnosti.

Spoločnosť Colorificio San Marco pevne verí v to, že
výcviková príprava je základným bodom vnútropodnikovej
politiky a domnieva sa, že neustále zvyšovanie znalostí
výrobkov a úžitkových procesov je jedným z nástrojov pre
úspech a konkurencieschopnosť našich zákazníkov na
trhu. Z tohto dôvodu máme k dispozícii výcvikové stredisko,
v ktorom každý rok propagujeme pomocou účasti vysoko
špecializovaného personálu výcvik architektov, inžinierov,
geometrov, distribútorov a používateľov a organizujeme širokú
škálu výcvikových kurzov a mítingov, ktoré v sebe zahŕňajú
aplikačné a praktické ukážky, semináre a videoprojekcie, za
účelom čo najúčelnejších riešení najrôznejších problémov, s
ktorými sa profesionálni pracovníci denne stretávajú.



Okrem toho sa naša pozornosť zameraná na firmy
konkretizuje prostredníctvom novej a užitočnej ponuky
výcviku: kurzy s certifikáciou ICMQ, čo je nová
značka kvality, ktorá firmám označuje pracovné tímy
certifikovaných realizátorov, ktorí používajú systém
tepelnej izolácie s opláštením značky MARCOTHERM.
Diplom ICMQ určuje profesionálny status v aplikácii tohto
systému a týmto pracovníkom umožňuje zaradenie do
profesionálneho cechu, z ktorého si firmy môžu vyberať
tie najlepšie elementy.
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Výrobný systém
na čelnej pozícii vo vzťahu
k ochrane prostredia.

Výrazná špecializácia spoločnosti Colorificio San Marco
na stavebnom trhu si vyžiadala vysoko technologický
strojový park a vysokú produktivitu výroby. S cieľom
uspokojiť tieto potreby sa skupina technických
odborníkov venuje štúdiu a vývoju výrobných systémov,
koordinuje aktivity vo všetkých našich výrobných
závodoch a prináša tie najinovatívnejšie inžinierske
riešenia, v ktorých sú považované za základné: vplyv na
životné prostredie, bezpečnosť práce zamestnancov a
kvalita výrobného procesu.



Na pozadí každej akcie vykonávanej vo výrobných dielňach
je výskum neustáleho zlepšovania: výkonnejšie strojné
zariadenia, ktorá zvyšujú kvalitatívnu úroveň výroby, nové
sklady, umožňujúce zvyšovanie dostupnosti výrobku
pripraveného k rýchlej distribúcii do celého sveta, nové
priestory určené pre výskum a výcvik. Štandardizovať,
automatizovať a zjednodušovať, to sú princípy, ktorým sa
inšpiruje systém automatického odovzdávania predajných
zákaziek z jedného výrobného/distribučného centra
do druhého, zároveň dodržiava kritéria blízkosti alebo
kategorizácie výrobku, znižuje tak na minimum ľudské
zásahy a odovzdávaním týchto aktivít vytvára prácu.



SYSTÉMY SAN MARCO

Spoločnosť Colorificio San Marco vypracovala 
ponuku systémov a riešení, ktorú tvoria 

produktové balíčky navrhnuté pre konkrétne 
prípady na riešenie špecifických typov 

problémov a požiadaviek zo strany zákazníka.

Akryl-siloxanový systém Acrisyl Odvlhčovací systém

Silikátový systém Marcosil Elastomérový systém

Systém antigraffiti Systém na sanáciu betónu

Tepelný izolačný plášťový systém 
Marcotherm

Tónovací systém Marcromie



RIEŠENIA SAN MARCO

Stanovili sme riešenie pre 
každý typ problému.

Riešenia s malým dopadom na životné 
prostredie

Riešenia pre dekoráciuRiešenia pre reštaurátorstvo

Riešenia na báze vápna Riešenia pre ochranu kovov

Riešenia pre sanáciu plesní a rias Riešenia pre ochranu dreva



Línia Acrisyl, riešenie, ktoré vzniklo synergiou akrylovej 
a siloxanovej technológie, dodáva ošetrovaným 
povrchom vysokú odpudivosť vody, vynikajúcu 
priedušnosť a účinnú ochranu proti tvorbe plesne a 
machov. 
Fasády takto ostávajú čisté, suché, bez problémov 
s olupovaním alebo zamorením, vďaka účinku 
špeciálnych biocídnych prísad. Línia Acrisyl obsahuje 
hladké, ako aj reliéfne farby, so širokou škálou 
estetických efektov, vhodných na uspokojenie 
akejkoľvek požiadavky.

Línia Marcosil, dokonale v súlade s normou DIN 
18363, je ideálna na ochranu a dekoráciu vonkajších 
stenových povrchov budov, ktoré tvoria veľkú časť 
mestskej zástavby a sú súčasťou vzácneho historicko-
umeleckého dedičstva, ktoré je potrebné dlhodobo 
chrániť. Táto línia obsahuje reliéfne nátery, vhodné na 
aplikáciu na S.I.T.C.

Spoločnosť Colorificio San Marco, ktorá vždy venovala 
pozornosť téme ochrany talianskych architektonických a 
umeleckých pamiatok, navrhla a vyrobila profesionálny 
systém na účinné a trvanlivé riešenie problému 
vandalských nápisov na stenách, ktorý je veľmi častý v 
mestských centrách a často zasahuje obytné budovy 
a budovy s historickým významom. Produkty Isograff 
a Graffiti Remover poskytujú účinné riešenie proti 
grafitom tým, že na jednej strane bránia prenikaniu 
pigmentu do podkladu, a na druhej strane podporujú 
jeho odstraňovanie.

Dnes je vďaka systému Marcotherm možné, mať 
zdravšie a pohodlnejšie obydlia a zároveň vyzdvihnúť  
estetickú hodnotu každej budovy z pohľadu jej 
konzervácie a ochrany pred poškodením. Tepelný 
plášťový izolačný systém, tvorený „balíčkom“ produktov, 
ktorý v súlade s platnými normami zabezpečuje aj 
významnú energetickú úsporu. Jednotlivé izolačné 
riešenia a riešenia záverečnej úpravy umožňujú 
Marcothermu prispôsobiť sa každej projektovej 
požiadavke. Práce vykonané týmto inovatívnym 
systémom je možné poistiť na desaťročie.

Akryl-siloxanový systém Acrisyl Silikátový systém Marcosil

Systém antigraffiti Tepelný izolačný plášťový systém 
Marcotherm

SYSTÉMY SAN MARCO



Spoločnosť Colorificio San Marco vytvorila balíček 
produktov, spojených pre dosiahnutie účinnej synergie, 
zachovávajú v rovnováhe stupeň vlhkosti múrov tým, 
že umožňujú likvidáciu nadbytočného  množstva. 
Je to línia, ktorá siaha od omietky (na báze cementu 
alebo vápna) po záverečnú úpravu (na báze siloxanov a 
silikátov).

Systém Elastomarc je špeciálny produkt a najlepší 
spojenec na sanáciu fasád zničených prasklinami 
a puklinami. Je ideálny na ošetrenie mikropuklín 
spôsobených zmršťovaním, ale aj puklín spôsobených 
vibráciami konštrukcie alebo rozťahovaním z dôvodu 
rozdielneho tepelného koeficientu materiálov. S týmto 
revolučným systémom je možné robiť zásahy aj na 
hlbokých preliačinách, ktoré sa týkajú štruktúry múru 
so šírkou, ktorá neprekračuje 2000 μm. Vynikajúca 
výkonnosť systému Elastomarc bola testovaná v súlade 
s normou UNI EN 1062-7.

Spoločnosť Colorificio San Marco navrhla systém zvlášť 
orientovaný na preventívnu ochranu a sanáciu všetkých 
štruktúr z betónu, nových i poškodených. Produkty 
záverečnej úpravy majú označenie CE podľa noriem 
UNI-EN 1504-2

Dva varianty, obidva úspešné, v ktorých sa ponúka 
tónovací systém Marcromie spoločnosti Colorificio 
San Marco: prvý je univerzálny systém, určený pre 
maloobchodný predaj, ktorý je založený na používaní 
16 farbiacich hmôt; druhý je profesionálny systém 
s 24 farbiacimi hmotami, určený predovšetkým pre 
profesionálny trh. Tónovacia škála, ktorá obsahuje 1212 
odtieňov pre každý systém, poskytuje riešenia pre 
každú chromatickú požiadavku.

Sistem deumidificator Elastomérový systém

Systém na sanáciu betónu Tónovací systém Marcromie



Spoločnosť Colorificio San Marco je od roku 1982 priekopníčkou v 
poskytovaní riešení na báze vody pre laky a impregnačné farby. Odvtedy 
sa snažila vždy vylučovať suroviny nebezpečné pre človeka a životné 
prostredie. V roku 2005 vznikla línia Supernatural: produkty s nulovým 
VOC, bez rozpúšťadiel a hypoalergénov. V roku 2009 vznikla línia 
Greenspirit, ktorá obsahuje sériu produktov pre biostavebníctvo, ktoré sú 
charakteristické svojou technológiou a zníženým dopadom na životné 
prostredie. Na začiatku roku 2011 získali tri z farieb Colorificio San Marco, 
Marmorino Classico, Antica Calce a Intonachino Minerale GF predbežnú 
certifikáciu EPD, ktorou sa oznamuje ekologický dopad ich cyklu 
životnosti. Skupina San Marco podpísala 20. decembra 2011 dohodu 
s Ministerstvom životného prostredia, pôdy a mora, ktorej cieľom je 
podporovať spoločné projekty zamerané na analýzu a zmierňovanie 
dopadu výroby farieb a lakov na klímu.

Spoločnosť Colorificio San Marco, s rozsiahlymi a 
dlhodobými skúsenosťami vo svete farieb a lakov, 
predstavuje produktovú líniu špeciálne určenú pre 
reštaurátorstvo. Široký sortiment riešení a systémov 
s malým dopadom na životné prostredie, ktoré boli 
navrhnuté špeciálne s cieľom spevňovať a chrániť 
štruktúry budov s umeleckým významom, pri plnom 
rešpektovaní ich neopakovateľnej hodnoty a ich 
typickej svojráznosti. Línia Restauro je určená všetkým 
špecialistom v tomto sektore a remeselníkom, ktorí 
vykonávajú záchranné zásahy na historických stavbách.

K tradičným poznatkom, ktoré sú dušou Emozioni 
Decorative, k rafinovaným intuíciám pre dekoráciu 
interiérov a exteriérov, ktoré inšpirujú Dettagli d’arte, 
a k dekoratívnym riešeniam na minerálnej báze 
Tuttorestauro, sa dnes pripája nová línia Street life, ktorá 
interpretuje a premieňa do výrobku nové tendencie, 
čím sa ponúka víziám súčasnej architektúry.

Dve produktové línie s vyspelou technológiou, s 
rozpúšťadlom a vodou riediteľné, ktoré vznikli na 
ochranu a renováciu kovových predmetov v interiéri a 
exteriéri.

RIEŠENIA SAN MARCO

Riešenia s malým dopadom na životné 
prostredie

Riešenia pre dekoráciu Riešenia pre ochranu kovov

Riešenia pre reštaurátorstvo



Dezinfekčné prostriedky, prísady, vodou riediteľné 
farby pre interiéry a exteriéry na ochranu povrchov 
pred agresívnym vplyvom plesní a rias. Toto všetko 
v jednej línii, ktorá sa stará nielen o estetický aspekt, 
ale aj o hygienu miestností a pohodlie obytných 
priestorov tým, že odstraňuje to, čo môže urobiť obydlia 
nezdravými a byť aj zdrojom alergií.

Záverečné úpravy a omietky na báze vápna, veľmi 
dobre zlučiteľné s podkladmi historického stavebníctva, 
netvoria film a poskytujú povrchu elegantný 
estetický vzhľad, ktorý pripomína materiály talianskej 
architektonickej a dekoratívnej tradície. Vápenné 
produkty, s veľkou priepustnosťou pary, podporujú 
odstraňovanie prípadného hromadenia alebo státia 
vody. Ochrana proti plesniam je zabezpečená vďaka 
vysokej zásaditosti. 

Colorificio San Marco: svet špeciálnych 
náterových riešení a systémov. Je to široká 
škála tradičných náterov a vodou riediteľných 
farieb pre exteriéry a interiéry s veľmi vysokou 
výkonnosťou. Všetko pre uspokojenie 
akejkoľvek požiadavky na použitie.

Línia drevo poskytuje produktmi Marconol a 
Unimarc prepojenú rôznorodosť cyklov a produktov 
navrhnutých na ochranu a zušľachtenie dreva v interiéri 
a exteriéri. Na dosah ruky sú riešenia prispôsobené 
pre nové alebo už ošetrené drevo, schopné uspokojiť 
najrôznejšie estetické a ochranné požiadavky. 

Riešenia pre sanáciu plesní 
a rias

Riešenia na báze vápna

Riešenia pre ochranu dreva



Logistika, ktorá zaručuje efektivitu 
a rýchle dodanie.

K uspokojeniu požiadaviek zákazníkov a k záruke,
že rýchle dostane objednaný tovar, spoločnosť
Colorificio San Marco vytvorila úplne automatizovaný
sklad a výkonnú logistiku, založenú na metóde
„just in time”. Automatizácia objednávkového cyklu,
okrem toho že zlepšuje službu skracovaním času
na vybavovanie objednávky, umožnila zníženie
vnútropodnikovo používaných papierových
dokumentov..

Objednávky, ktoré zákazníci zadávajú našej spoločnosti, sú totiž
zhromažďované prostredníctvom zmluvných obchodných zástupcov,
alebo sú priamo zadávané samotnými zákazníkmi cez internet.
Tieto objednávky sú potom vnútornou cestou spracovávané a
rozosielané do výrobných závodov, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie
ku konečnému zákazníkovi. Týmto spôsobom sa podstatne znižujú
kilometre vzdialeností medzi výrobným miestom a samotným
zákazníkom a výrazne sa znižuje spotreba pohonných hmôt a
emisia splodín pri doprave konečného výrobku.



Zákazníkovi ponúkame okamžité
odpovede na mieru!

Technickí pracovníci spoločnosti Colorificio San Marco sú
odborníkmi vo svojom sektore a vďaka svojim skúsenostiam
a profesionalite ponúkajú účinné riešenia na každý problém
s podporou a konečným vyhotovením. Pracujú v spolupráci s
oddelením „Výskumu a vývoja”, aby vytvárali výrobky a systémy
špecificky vyprojektované na mieru a spoločne so zákazníkom
pracujú od počiatočnej analýzy stavebného projektu, cez
určovanie najvhodnejších farebných odtieňov a aplikačných cyklov 
až po popredajnú podporu v prípade ak sa vyskytnú problémy.

Servisná služba navyše zaručuje okamžité odpovede
a špecializovaný personál na inštaláciu zariadení
systému na meranie odtieňov Marcomie: ručné a
elektronické dávkovače, spektrofotomerické prístroje a
softvér potrebný na použitie tohto systému. A na záver
je k dispozícii aj zelená linka pre priame spojenie so
Servisnou službou a Farbomeračstvom spoločnosti
Colorificio San Marco.



So zákazníkom komunikujeme,
informujeme ho a podporujeme
všetkými prostriedkami.

Spoločnosť Colorificio San Marco svojim zákazníkom
dodáva širokú škálu marketingových nástrojov
vyvinutých pre vysoko profesionálnu cieľovú skupinu.
Tabuľky a vzorkovníky farieb, letáky a panely s
aplikovanými výrobkami podporujú zákazníka pri predaji
a propagácii výrobkov. K odlíšeniu predajných centier
ponúka spoločnosť Colorificio San Marco darčeky,
dekoračné materiály, pútače, nápisy a nálepky. Okrem
toho organizujeme s oddelením CSS (Stredisko servisnej
služby). rôzne spoločné marketingové akcie: propagácie,
individuálnu úpravu odevov, návštevy v technických
laboratóriách a priamy marketing.



Časopis „Primamano” predstavuje efektívny
nástroj na informovanie predajcov a ich
zákazníkov – používateľov o všetkých novinkách
a iniciatívach, ktoré sa spoločnosti Colorificio San
Marco týkajú. Webové stránky spoločnosti sú
neustále on-line aktualizované prostredníctvom
všeobecných informácií, technických výkazov
a výrobných noviniek. Pretože názory a rady
našich zákazníkov považujeme za fundamentálne,
zriadili sme zelené linky, komunikačné formáty a
dotazníky zamerané na spokojnosť zákazníkov.



Silnou stránkou spoločnosti Colorificio San Marco je
prítomnosť a kontinuita činnosti na medzinárodnom
trhu. Príprava v teréne umožňuje predajnej divízii
úspešnú činnosť v dvoch smeroch: pochopiť potreby
a požiadavky zákazníka a dodávať presné údaje a
ciele zamerané na vývoj nových výrobkov. Široko
rozprestretá a účinná predajná sieť zložená z oblastných
šéfov a agentov pokrýva celoštátne teritórium a
zaručuje exkluzívnu distribúciu výrobkov a služieb,
ktoré uspokojujú 70-80% potrieb predaja určeného
profesionálom alebo na spotrebiteľský trh.



Odlišujeme sa vďaka silnej a vitálnej
prítomnosti na trhu.
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Uprednostňovanými sprostredkovateľmi sú
Strediská servisnej služby (C.A.P.), špecializované
na prácu so zákazníkmi. Koncern San Marco
je prostredníctvom špecializovaných dílerov
prítomný vo viac než 55 krajinách celého sveta.
Predajná a výrobná štruktúra sa neustále rozširuje
prostredníctvom politiky, ktorá je zameraná
na stále širšiu internacionalizáciu, na účasť
na najdôležitejších sektorových veľtrhoch a na
neustále a významné investície tak do sféry
výroby, ako aj do sféry výskumu a vývoja.

ROK KONSOLIDOVANÝ OBRAT
SKUPINY V 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
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