
 

POLICOLOR S.A. 
Unul dintre cele mai cunoscute branduri Policolor este SPOR, vopseaua care a marcat intrarea pe piaţă 

a produselor decorative de calitate şi a contribuit la dezvoltarea pieţei de construcţii şi amenajări. Sub 

marca SPOR există o gamă largă de produse: vopsea lavabilă de interior şi exterior, email în 14 culori,  

lac pentru lemn, Spor Villa Yacht lac pentru lemn şi parchet pe bază de apă. Alte branduri: Casabella 

având în portofoliu vopsea lavabilă de interior şi exterior, email şi lac pentru garduri; Sistemul de 

nuanţare a vopselelor lavabile şi a emailurilor Policolor sistem de nuanţare – cu ajutorul căruia se pot 

nuanţa mii de culori: Deko: lavabile, emailuri, tencuieli, adezivi pentru construcţii, vopsea pentru marcare 

rutieră, lărgesc gama de produse destinate consumatorilor casnici şi industriei construcţiilor.  

Vinarom: vopsea lavabilă, email şi tencuială. Sub marca Emaur găsim o gamă completă de auxiliare şi 

o paletă largă de culori 1K şi 2K folosite pentru reparaţia şi întreţinerea autoturismelor, a autovehiculelor 

folosite în industrie şi agricultură, a echipamentelor industriale şi în piaţa DIY. In prezent, printr-o gama 

completă de auxiliare şi o paletă largă de culori,  Silverpol oferă soluţii eficiente pentru vopsirea 

autoturismelor celor mai des întâlnite astăzi. Klar oferă un sistem complet şi eficient pentru retuş auto şi 

poate satisface nevoile tuturor vopsitorilor auto profesionişti. 

Adresă magazine proprii :  

  Bucureşti: Magazin Policolor Gallery Bd. Theodor Pallady Nr. 51, sector 3 
  Bucureşti: Magazin Policolor Ștefan cel Mare , Bd. Ștefan cel Mare nr. 34, sector 2, 
  Bucureşti: Magazin Policolor Pantelimon, Bd. Pantelimon nr. 287, sector 2, 
  Bucureşti: Magazin Policolor Calea Moșilor, Calea Moșilor nr. 272, sector 2, 

Timisoara: Str. Gheorghe Lazăr nr. 40 
Brasov:  str. Calea București nr. 114 
Cluj: str. Calea  București nr. 15 
Oradea: str. General Gheorghe Magheru nr. 11 
Ploiesti: Bd. Republicii nr. 114 
Baia Mare: Bd. Decebal nr. 12A 

 
Centre de colorare :  în toate judeţele   

Reţeaua de bricolaj prin reţelele de magazine:  DEDEMAN , PRAKTIKER, HORNBACH, Mr.BRICOLAGE, 

BRICO DEPOT,  LEROY MERLIN, ARABESQUE, FIVE BRICK, VASION 

 

Facilităţi acordate structurilor de salvare montană : 
-          reduceri de preţuri pentru produsele POLICOLOR 

Donaţii de produse proprii : DA 
Acţiuni comune POLICOLOR-SALVAMONT în cadrul proiectului „Culorile României ”: DA 

 
 
 
Telefon  : 0213451730 
Email     : policolor@policolor.ro                   
Pag web: www.policolor.ro 
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