
Początkowo zakład w Sułkowicach dostarczał na polski ry-
nek produkty chemiczne, następnie farby dla budownictwa 
ogólnego. W trakcie swojej wieloletniej działalności spółka 
wyspecjalizowała się w produkcji wysokojakościowych prze-
mysłowych farb antykorozyjnych i to jest dziś główna gałąź 

jej działalności. Firma założona przez Jarosława Malskiego zarządzana jest 
obecnie przez drugie pokolenie. Spółka zatrudnia około 80 osób. Jej pro-
dukty trafiają głównie na rynek polski, eksport stanowi dziś 5% całego 
wolumenu sprzedaży. 

Od początku istnienia firma kieruje się jasno sprecyzowanymi zasadami. 
Zapytana o misję przedsiębiorstwa Monika Malicka, menedżer do spraw 
marketingu i eksportu, odpowiada: „Produkujemy tylko najwyższej jako-
ści farby antykorozyjne. Dzięki wysokiej klasy produktom oraz wsparciu 
naszych ekspertów osiągamy przewagę konkurencyjną. Nasze produkty 
gwarantują klientom wieloletnie i ekonomiczne zabezpieczenie antykoro-
zyjne. Dbamy o zdrowie i nasze środowisko. Zatrudniamy ludzi gotowych 
rozwiązać problemy naszych klientów. Jesteśmy otwarci i elastyczni na 
potrzeby rynku. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta. Ciąg- 
le poszukujemy nowych rozwiązań”. Firma działa zgodnie z wytycznymi 
REACH, a więc systemu powołanego do życia przez Komisję Europejską, 
regulującego kwestie związane z identyfikacją i nazewnictwem substancji.

OCHRONA NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH
Na ofertę firmy Malchem składa się pełna gama wyrobów odpornych na 
wszystkie możliwe środowiska oraz najbardziej niesprzyjające warunki. Pro-
dukty firmy mogą być eksploatowane w środowiskach wiejskich, miejskich, 

Firma Malchem z Sułkowic pod Warszawą 
ma już ponad 30-letnią historię w branży 

chemicznej. Specjalizuje się w produkcji 
i stosowaniu farb, lakierów i wyrobów 

pomocniczych do antykorozyjnego 
zabezpieczenia obiektów, m.in. 

w przemyśle chemicznym, maszynowym, 
górnictwie, okrętownictwie, transporcie 

lądowym, energetyce, budownictwie 
i gospodarce komunalnej. Oferowane 

przez Malchem systemy zabezpieczeń 
spełniają najwyższe wymagania stawiane 

w branży antykorozyjnej. Poparte jest 
to posiadanymi atestami branżowymi 

instytucji takich jak: Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Główny Instytut 

Górnictwa, Polskie Sieci Energetyczne, 
Polski Zakład Higieny oraz niezależne 

laboratoria badawcze.

Anna Strożek

Farby przemysłowe 
dobre na każde warunki

przemysłowych i morskich, zarówno w pełnym nasłonecznieniu, jak i zanu-
rzeniu. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, jej produkty to ekonomiczne, 
trwałe i niezawodne powłoki do ochrony konstrukcji stalowych i betono-
wych. Charakteryzują się wysokim stopniem zabezpieczenia przed od-
działywaniem korozji, skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
obciążeń chemicznych, a także odpornością na oddziaływanie mechaniczne. 
Powłoki te z powodzeniem są stosowane na różnego rodzaju obiektach 
przemysłowych, infrastrukturalnych, elektrowniach, instalacjach petroche-
micznych oraz wielu innych konstrukcjach. Wychodząc naprzeciw nowym 
wymaganiom, Malchem dostarcza technologie przeznaczone do stosowania 
na obiektach mostowych zarówno istniejących, jak i nowo wznoszonych, 
w tym farby wysokocynowe, pigmentowane płatkami barierowymi oraz 
wysokiej jakości emalie poliuretanowe odporne na długotrwałe oddziały-
wanie UV. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, jej produkty idealnie nadają 
się także do stosowania przy budowie, produkcji lub renowacji elementów 
infrastruktury transportu lądowego (ekranów dźwiękoszczelnych, kładek 
drogowych, konstrukcji oświetlenia); słupów energoelektrycznych i wież 
GSM; maszyn – rolniczych, budowlanych, górniczych; silosów, kontenerów, 
palet, zbiorników na paliwa płynne, sprawdzają się także w przypadku spe-
cjalnych i indywidualnych zastosowań w przemyśle. Jak mówi Monika Malic-
ka, klientami firmy są najczęściej szeroko pojęte duże wytwórnie konstrukcji 
stalowych, a więc firmy, które budują infrastrukturę mostowo-drogową i in-
frastrukturę energetyczną, a także firmy budujące hale magazynowe i pro-
dukcyjne oraz produkujące maszyny rolnicze. „Nasi klienci to zarówno duże 
koncerny, jak i małe firmy produkujące konstrukcje stalowe. Nasze farby są 
stosowane również przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalo-
wych znajdujących się na terenach rafinerii paliwowych. Mamy bardzo duże 
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• emalie akrylowe, poliwinylowe i poliuretanowe w pełnej kolorystyce 
i kilku klasach połysku;

• farby silikonowe do +600°C;

• farby krzemianowo-cynkowe do +500°C; 

• farby antystatyczne do zbiorników.

„Każdy produkt jest badany w naszym wyspecjalizowanym laboratorium. 
Dzięki wysokiej klasy aparaturze pomiarowo-badawczej, m.in. spektro-
fotometrowi, komorze solnej oraz komorze UV, spełniamy oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów. Przygotowujemy farby w kolorach 
według systemów RAL oraz NCS. Receptury to tajemnica firmy i są chro-
nione, natomiast surowce, które wchodzą w skład naszych produktów, 
są kupowane od największych koncernów chemicznych, takich jak BASF, 
EVONIK, BAYER” – mówi Łukasz Gaik – technik ds. aplikacji farb. 

Wysoka jakość surowców używanych przez Malchem do produkcji spra-
wia, że uzyskiwane powłoki lakiernicze charakteryzują się wysoką odpor-
nością mechaniczną, chemiczną oraz bardzo dobrymi właściwościami 
adhezyjnymi oraz antykorozyjnymi. Posiadane ISO 9001:2008 gwarantuje, 
że parametry produktów poddawane są drobiazgowej kontroli w czasie 
całego procesu wytwarzania. Procesy produkcyjne gwarantują zawsze tę 
samą wysoką jakość.

Jak dowiedzieliśmy się w firmie, jej rozwiązania technologiczne pozwa-
lają tworzyć produkty o zmniejszonej zawartości lotnych związków 
organicznych (VOC). Tworząc systemy zabezpieczeń, technolodzy 
Malchem szczególną uwagę zwracają nie tylko na właściwości ochron-
ne, lecz także na ekologię. Produkty firmy są dopracowane technolo-
gicznie w taki sposób, aby nie zwiększać emisji szkodliwych substancji 
do powietrza. W związku z proekologicznym nastawieniem w ofercie 
fabryki znalazły się produkty typu High Solid, EPOXYKOR HS – ze 
zmniejszoną ilością VOC.

Malchem oferuje swoim klientom również pomoc w zakresie stosowa-
nia jej wyrobów. „Już od pierwszego etapu projektowania oraz w trakcie 
wykonywania prac malarskich wspieramy inwestorów, architektów i wy-
konawców w doborze zabezpieczeń antykorozyjnych” – mówi Monika 

Malicka. Malchem zapewnia współpracującym ze sobą firmom pomoc 
przede wszystkim w zakresie stosowania swoich wyrobów, fachowe do-
radztwo techniczne związane z indywidualnym projektem na poszcze-
gólne konstrukcje, konsultacje technologiczne uwzględniające warunki 
aplikacji, wymagania wykonawcze i oczekiwane okresy trwałości. Pomaga 
dobierać najbardziej efektywne systemy powłokowe, uwzględniające czyn-
niki środowiskowe, w jakich będą eksploatowane.

INNOWACYJNOŚĆ I JAKOŚĆ
Projekty realizowane przez Malchem – jak np. dostarczenie systemu anty-
korozyjnego do zabezpieczenia słupów trakcyjnych Pendolino na trasach 
z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Rzeszowa i Skarżyska-Kamiennej, 
wielu stacji elektroenergetycznych, mostów, wiaduktów, także maszyn 
górniczych dla KGHM – pozwalają umacniać pozycję istotnego dostawcy 
systemów antykorozyjnych. Zapytany o to, co wyróżnia Malchem spośród 
innych firm oferujących podobne usługi, Marcin Nowak, dyrektor hand- 
lowy, odpowiada bez wahania: „Przede wszystkim są to bardzo szybki 
czas realizacji i stosunek bardzo wysokiej jakości do konkurencyjnej ceny. 
W kraju mamy bardzo dużą konkurencję, ale znaczącymi rywalami są 
dla nas największe koncerny z zagranicznym kapitałem. Wprowadzone 
rozwiązania innowacyjne sprawiły, że firma Malchem stała się wiodącym 
producentem powłok przemysłowych. Możliwość efektywnej aplikacji, za-
równo powłok grubych, jak i bardzo cienkich, czyni z farb Malchem rozwią-
zanie poszukiwane przez firmy zajmujące się profesjonalnym malowaniem. 
Szybkie schnięcie i utwardzanie przy dużej wilgotności i w ujemnych 
temperaturach pozwalają na wykonywanie prac przy zmiennej pogodzie 
oraz niekorzystnych warunkach prefabrykacji. Poza tym jednym z naszych 

największych atutów jest możliwość dostosowania produkcji i rozwiązań 
systemowych do potrzeb klienta. Ścisła współpraca między laboratorium 
badawczym, dysponującym ogromnym doświadczeniem i wiedzą, a naszy-
mi odbiorcami sprawia, że powstający produkt spełnia oczekiwania i wy-
magania klienta. Korzyści płynące z najnowszych technologii stosowanych 
w produktach Malchem są wreszcie osiągalne i możliwe do wykorzystania 
przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne”.

Potwierdzeniem uznania produktów oferowanych przez firmę Malchem 
są liczne referencje pochodzące z branży konstrukcji stalowych, nie tylko 
od polskich firm, lecz także działających za granicą. O jakości produktów 
świadczą też liczne rekomendacje, badania i certyfikaty, jakimi może się 
pochwalić firma: rekomendacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Do-
puszczenie Tauron Dystrybucja SA, Dopuszczenie Polskich Sieci Elektro-
energetycznych Operator SA, badania przeprowadzone przez Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Certyfikat Głównego Instytutu Gór-
nictwa, badanie Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, badania In-
stytutu Techniki Budowlanej, Certyfikat ISO, a także Świadectwo Polskiej 
Izby Konstrukcji Stalowych. Warto też wspomnieć, że „Puls Biznesu” już 
pięć razy zaprosił Malchem do klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej 
dynamicznie rozwijających się firm. 

KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ
Produkty z fabryki Malchem trafiają nie tylko do kraju, lecz także na rynki 
europejskie. Swoje działania eksportowe przedsiębiorstwo kieruje przede 
wszystkim na rynki Unii Europejskiej, ale również na rynki wschodnie. Pro-
dukty Malchem chronią konstrukcje stalowe w takich krajach, jak Niemcy, 
Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Rosja, 
Ukraina, Białoruś. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, lista jej zagranicz-
nych klientów cały czas się powiększa i na tym w dużej mierze skoncentru-
ją się jej wysiłki w najbliższych latach. 

„Obecnie realizujemy sprzedaż do kilku krajów europejskich – mówi 
Cezary Malski, prezes firmy Malchem. Podwoiliśmy swoją sprzedaż na 
tamtych rynkach w ciągu ostatnich pięciu lat. Plan stopniowego zwięk-
szania sprzedaży na rynkach zagranicznych opiera się przede wszystkim 
na rozwoju innowacyjnych systemów antykorozyjnych dla przemysłu oraz 
rozwoju organicznym. W pierwszej połowie 2016 r. otworzymy spółkę za-
leżną w Rumunii. W dłuższej perspektywie chcemy być międzynarodową 
firmą pozostającą jednak w rękach naszej rodziny. W Polsce konkurujemy 
z globalnymi firmami, a więc sami musimy stać się firmą globalną i konku-
rować z nimi na rynkach zagranicznych. Nie ma dla nas innego wyboru, 
jeśli chcemy stawić opór koncernom i zwiększać nasz udział w rynku. Po-
nadto czasami łatwiej konkurować na innych rynkach niż polski, gdzie jest 
silniejsza konkurencja”.

Jak podsumowuje Monika Malicka: „Cały czas rozwijamy się wraz z potrze-
bami naszych klientów. Staramy się sprostać ich oczekiwaniom. Zwracamy 
uwagę na to, w jakim kierunku rozwija się branża konstrukcji stalowych na 
świecie. Rozwijamy nowe zagraniczne rynki zbytu. Tworzymy innowacyjne 
produkty oraz szukamy jak najlepszych rozwiązań. Jednym z naszych naj-
większych atutów jest elastyczne podejście do potrzeb klienta. Wspiera-
my naszych klientów podczas projektowania, a także prowadzimy nadzór 
nad pracami malarskimi w wytwórni konstrukcji lub malarni. Dzięki pracy 
i zaangażowaniu naszej kadry w szybki sposób możemy przygotować lub 
zmodyfikować produkt zgodnie z zapotrzebowaniem naszego partnera”. ■

W POLSCE KONKURUJEMY Z GLOBALNYMI 
FIRMAMI, A WIĘC SAMI MUSIMY STAĆ SIĘ 

FIRMĄ GLOBALNĄ I KONKUROWAĆ Z NIMI 
NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

doświadczenie w obsłudze klientów już na poziomie projektowania. Nasz 
zespół specjalistów współpracuje z architektami już na samym początku pro-
jektowania zabezpieczenia antykorozyjnego”. 

BOGATY WYBÓR PRODUKTÓW
Jak wyjaśnia Monika Malicka: „Produkujemy 4 tys. t farb ciekłych rocznie, 
a nasze moce produkcyjne cały czas rosną. Bardzo duży nacisk kładziemy 
na produkcję i jakość naszych wyrobów”. 

Obecnie oferta firmy obejmuje następujące wyroby lakiernicze do zasto-
sowań profesjonalnych:

• farby alkidowe szybko schnące;

• farby poliwinylowe ogólnego stosowania i poliwinylowe chemoodporne;

• gruntoemalie epoksydowe grubopowłokowe w wersji letniej i zimowej;

• farby epoksydowe do ochrony czasowej (tzw. shop primer);

• farby epoksydowe na gorzej oczyszczone podłoża z pigmentami anty-
korozyjnymi;

• farby epoksydowe do gruntowania z pigmentem płatkowym na szczegól-
nie agresywne środowiska;

• farby epoksydowe barierowe;

• farby zbiornikowe;

• farby epoksydowe wysokocynkowe;

• farby epoksydowe modyfikowane do zabezpieczania konstrukcji eksplo-
atowanych pod ziemią lub pod wodą;
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