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ZANDLEVEN GROUP
Zandleven Coatings – powstało w Zandaam, w Holandii 
w 1869  r. Jest liderem zaawansowanych technicznie rozwiązań 
zabezpieczeń antykorozyjnych dla przemysłu. Od momentu po-
wstania firma niezmiennie pozostaje w rękach jednej rodziny. 
Tradycja i doświadczenie zobowiązuje do profesjonalnej obsługi 
klientów, dbałości o każdy szczegół w produkcji farb czy relacjach 
z klientami oraz w poszukiwaniu nowych rozwiązań zabezpie-
czeń antykorozyjnych. Szczególny nacisk kładziemy na jakość, 
a także badania i rozwój, co zaowocowało wieloma unikatowymi 
rozwiązaniami, m.in. powłokami malarskimi o wysokiej odporno-
ści na agresywne związki chemiczne takie jak kwasy, zasady, woda 
demi czy produkty ropopochodne. Zostało to potwierdzone 
przez niezależne badania, uzyskane certyfikaty jakości i stoso-
wania, a także bezszkodowymi gwarancjami udzielonymi przez 
producenta farb.

Transocean Coatings – od 1959 roku, stosując najlepsze 
standardy jakościowe, wytwarza i dostarcza farby antykoro-
zyjne odporne na warunki chemiczne, antyporostowe, trwa-

ponad 145 lat doświadczenia w produkcji farb

Firma rozszerza działalność w Polsce
Zandleven Coatings już od ponad 145 lat łączy doświadczenie i najnowsze technologie, oferując swoim klientom 
zabezpieczenia antykorozyjne najwyższej jakości. Wszystkie fabryki produkcyjne należą do najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych w branży, gdzie szczególny nacisk jest postawiony zarówno na jakość komponentów, 
szybkość wytwarzania produktów, jak i badania oraz rozwój, a także wsparcie dla klienta, począwszy od 
projektowania systemu, po jego nadzór przy aplikacji. Dla wykonawców, projektantów i osób odpowiedzialnych za 
nadzór przygotowano szereg szkoleń teoretycznych i praktycznych. Grupa Zandleven od roku 2011 jest w Polsce 
reprezentowana przez Zandleven Polska sp. z o.o. z siedzibą główną, ośrodkiem szkoleniowym i magazynem 
głównym w Bielsku-Białej. Zandleven Polska nie tylko odpowiada za doradztwo techniczne czy szkolenia, lecz także 
prowadzi nadzory inspektorskie i referencyjne, aktywnie uczestnicząc w najbardziej odpowiedzialnych zadaniach. 
Dla większej wygody klienta oraz szybszej lokalnej dostępności produktów i profesjonalnego doradztwa – obok 
głównego magazynu i ośrodka szkoleniowego w Bielsku-Białej oraz we Wrocławiu – w Warszawie utworzono nowy 
magazyn farb dla marki Transocean Coatings. Kadra w Warszawie po latach współpracy i szkoleń technicznych 
z Zandleven obsługuje klientów na terenie środkowej i północno-wschodniej Polski.

łe, ekonomiczne i łatwe w aplikacji niezależnie od miejsca ich 
stosowania. Lokalne zakłady produkcyjne, wykwalifikowana 
kadra inżynierska oraz 17 własnych laboratoriów badawczo- 
-rozwojowych gwarantują doskonałą obsługę klienta i dostęp 
do najlepszych rozwiązań antykorozyjnych. Korzystając z wiedzy 
i doświadczenia grupy, Transocean oferuje specjalistyczne do-
radztwo techniczne, nadzory techniczne i referencyjne, szko-
lenia oraz dystrybucję produktów za pośrednictwem własnej 
globalnej sieci, by serwis techniczny i dostawy były jak najbliżej 
finalnego odbiorcy oraz by prace rozpoczęte w jednym koń-
cu świata mogły być dokończone tymi samymi materiałami na 
drugim końcu świata, co jest szczególnie ważne dla przemysłu 
morskiego. 

Ganzlin Beschichtungspulver GmbH – od 1993 r. jest produ-
centem zaawansowanych technicznie farb proszkowych, dla wymaga-
jących klientów oczekujących produktów najwyższej jakości, szybkich 
dostaw, nawet w ilościach 5 kg jednorazowo! Doskonała organizacja 
pracy, mocny dział R&D, produkcja dzienna około 20 000 kg w 40 
rodzajach farb, magazyn fabryczny, który posiada zapas farb w kolo-

rystyce RAL w różnych stopniach połysku, wersje „specjalne”, struk-
turalne, metaliki, perłowe… Zamówienie dowolnego rodzaju farby 
z naszej produkcji lub opracowanie nowej formuły według wzoru 
klienta w ilości nawet jednego opakowania w 99% przypadków trwa 
w Polsce do jednego tygodnia! Pierwsi na świecie przyjęliśmy jako 
standard opakowanie 15-kilogramowe oraz wdrożyliśmy do stałej 
produkcji farby o niskiej temperaturze wypalania równej 140°C. Ob-
niżenie temperatury wypalania farby o jedyne 20°C to aż o 12,5% 
mniejsze zapotrzebowanie energetyczne! Wiedza i wieloletnie do-
świadczenie sprawiły, że farby proszkowe marki Ganzlin są z powo-
dzeniem szeroko stosowane u najbardziej wymagających klientów, 
w tym również do aplikacji na masywnych konstrukcjach stalowych 
m.in. mostów, hal przemysłowych, stadionów piłkarskich itp. 

We wszystkich fabrykach produkcja farb odbywa się według ściśle 
przestrzeganych formuł, procedur i norm produkcji, zawsze z użyciem 
najlepszych komponentów, w zgodzie ze standardami ISO 9001 i ISO 
14001, co gwarantuje klientowi powtarzalną jakość produktu, jego ko-
lorystyki i właściwości bez względu na czas i miejsce produkcji. Systemy 
Zandleven Coatings spełniają wymagania najostrzejszych standardów 
produkcji i specyfikacji systemowych opracowanych dla przemysłu che-
micznego, morskiego i petrochemicznego m.in. ADNOC, DNV, GSB, 
IBDiM, IMO, ISEGA, Norsok M-501, PN-ISO-20340, Quali steel coat, 
Qualicoat, Shell, KIWA, Total Fina, TÜV oraz posiadają certyfikaty bran-
żowe dopuszczające stosowanie produktów w przemyśle naftowym, 
spożywczym, energetycznym, konstrukcji drogowych, morskim itd. 
O jakości oferowanych produktów i know-how świadczą doskonałe 
referencje, miliony wymalowanych metrów kwadratowych ochrony 
antykorozyjnej pracujących na całym świecie w najbardziej korozyj-
nych środowiskach. Firma Zandleven Polska tylko w ostatnich trzech 
latach uczestniczyła w wymalowaniu tysięcy ton konstrukcji stalo-
wych zastosowanych w infrastrukturze drogowej, energetycznej oraz 
w konstrukcjach hal produkcyjnych i magazynowych m.in. Prologis Park 
Wrocław, Atrium Felicity w Lublinie, Rewitalizacja KWK Julia w Wał-
brzychu, infrastruktury drogowej wielu miast w Polsce i poza jej grani-
cami. Systemy zabezpieczające oraz powłoki zostały opracowane tak, 
aby oparły się nawet najbardziej agresywnym środowiskom atmosfe-
rycznym i korozyjnym.

TECHNOLOGIA EIS 
Zandleven jest jednym z prekursorów nowoczesnych technik ba-
dań powłok antykorozyjnych, stale monitoruje skuteczność oraz 
wydajność powłok malarskich za pomocą sprawdzonych rutyno-
wych testów. Jednak powszechne metody oceny jakości powłok 

pochłaniają dużo czasu, a wykonanie wszystkich badań trwa często 
miesiącami. Wykorzystując metodę EIS, skracamy czas potrzebny 
na pełną analizę rzeczywistych właściwości antykorozyjnych farby 
(powłoki) od jednego dnia do maksymalnie trzech tygodni. Ba-
dania EIS (Electrochemical Impendance Spectroscopy oparte na 

normie PN ISO 16773) ze względu na wielkość urządzenia do tej 
pory były możliwe tylko w laboratoriach. Obecnie – dzięki wspar-
ciu Zandleven Group – skonstruowano przenośne urządzenia 
pomiarowe EIS oraz tworzona jest baza referencyjna powłok in-
nych producentów farb, by na wzór bazy referencyjnej Zandleven 
Coatings można było precyzyjnie określić faktyczną trwałość po-
włoki i jej właściwości w konkretnym czasie i miejscu – innymi sło-
wy, prowadząc badania na konstrukcji w miejscu faktycznej pracy 
zabezpieczenia antykorozyjnego! Technika EIS pozwala na pomiar 
właściwości barierowych powłoki (odporności na korozję), bez 
jej niszczenia, pozwala wykryć rozpoczynającą się korozję, zanim 
jest widoczna na powierzchni. EIS umożliwia kompleksowe ba-
danie istniejących powłok na obiektach w terenie, określając ich 
degradację (starzenie) i przewidywany czas życia. W ten sposób 
łatwo możemy wskazać, kiedy potrzebna jest tylko konserwacja, 
a kiedy niezbędna pełna obróbka strumieniowo-ścierna, określa-
jąc możliwość i/lub konieczność renowacji polegającej na przykład 
na odbudowie istniejącej powłoki poprzez nałożenie tylko nowej 
warstwy, bez całkowitego usunięcia starej, co w znacznym stopniu 
obniży koszty i zmniejszy czas renowacji, a równocześnie przedłu-
ży żywotność powłoki o lata. ■
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