




Tradycja i innowacja

Firma MIPA AG została założona w Landshut w 1948 roku pod nazwą Paul Mittermayer 
GmbH. Dzięki sięgającej roku 1900 tradycji rodziny założyciela, może dzisiaj szczycić się 
ponad 100-letnią historią produkcji lakierów i farb. MIPA AG konsekwentnie budowała 
oraz wzmacniała swoje struktury, tak aby osiągnąć pozycję �rmy działającej na całym 
świecie.

Inwestycja - Wzrost - Sukces
Dziś �rma zajmuje się produkcją:

    lakierów samochodowych,
     lakierów przemysłowych i
     farb budowlanych.

Z pojedynczych produktów powstały innowacyjne, kompleksowe systemy, które 
zabezpieczają wszystkie warstwy w profesjonalnych systemach lakierniczych. Systemy 
lakiernicze są ciągle dostosowywane do wymagań profesjonalistów oraz do najnow-
szych technologii lakierniczych.

Inwestycja, innowacja i sukces - słowa te w �rmie MIPA funkcjonują jako nierozerwalnie 
połączone ze sobą.
Dopiero w 1996 roku możliwe było powstanie  głównej siedziby �rmy w Essenbach, 
jednej z najnowocześniejszych fabryk lakieru w Europie.  Co roku zwiększane są 
inwestycje w nowoczesne maszyny, aparaty i pomieszczenia, wydajność i jakość 
produktów.

Sukces w sprzedaży produktów to nieustannie powtarzający się cykl. Klienci Mipa 
mogą być zaopatrywani w niezmiennie wysokojakościowe produkty, wytwarzane 
w najnowszej technologii.

MIPA AG czuje się zobowiązana w stosunku do swoich klientów w każdym aspekcie 
także i jakościowym. W systemie zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001:2008 
wszystkie procesy zachodzące w �rmie są sprawdzane na bieżąco i udoskonalane 
począwszy od zakupu surowców do wydania towaru klientowi. Wszelkie szczegóły 
dotyczące lakierów Mipa są zrozumiałe i od lat optymalizowane.

Klient jest najważniejszy

W działającej na całym świecie �rmie MIPA AG, z klientami w ponad 75 państwach 
zachowana jest istota przedsiębiorstwa rodzinnego. To gwarantuje krótszy proces 
decyzyjny, absolutną orientację w potrzebach i wymaganiach jakościowych rynku oraz 
niezbędną elastyczność. Jednocześnie daje to klientom pewność, że MIPA AG jest 
kompetentnym i niezawodnym partnerem.



Sukces systemu
Spektrum kolorów w światowym lakiernictwie obejmuje więcej niż 50 000 różnych 
odcieni, a każdego roku przybywają ich setki ze względu na zmieniające się upodoba-
nia klientów oraz wdrażanie nowych technologii w zakresie pigmentów. Dzięki 
ogólnoświatowej dostępności koncernów samochodowych, prawie każdej marce 
przyporządkowane są niemalże wszystkie warianty odcienia.

Tylko dzięki kompleksowemu systemowi mieszania możliwe jest przygotowanie dla 
klientów na całym świecie każdego z odcieni w sposób: 
    
     dokładny,
     szybki i
     w każdej ilości

Dzięki systemowi lakierniczemu Mipa Autolacke można przygotować żądany odcień 
wedle życzeń klienta z użyciem niewielu komponentów  i zastosowaniem receptur 
komputerowych. Najwyższa precyzja przy produkcji komponentów jak i przy 
opracowywaniu receptur to warunek sukcesu systemu. W zależności od obszaru 
użytkowania oraz regionu sprzedaży mogą zostać użyte różne systemy, mieszania 
Mipa.

Z uwagi na restrykcyjne ustawodawstwo w zakresie rozpuszczalników w Europie 
na dobre zagościły technologie High-Solid i oparte na bazie wodnej. Natomiast 
w lakiernictwie pojazdów użytkowych wystarczą bardziej kompaktowe systemy gdyż 
ilość odcieni jest tutaj zdecydowanie mniejsza. Także i dla początkowego obszaru 
działalności MIPA czyli lakiernictwa pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych 
istnieje osobny system mieszania.

Każdy odcień może zostać 
wytworzony w systemie mieszania 

lakierów Mipa Autolacke.



Duitse kwaliteit 
Zandstormen of strenge aanhoudende vorst, autolakken zijn overal ter wereld aan allerlei 
extreme invloeden blootgesteld. Om waardeverlies van het voertuig door 
omgevingsinvloeden te voorkomen, moet de lak hier tegen bestand zijn. Deze uitdaging is 
MIPA AG met succes aangegaan. 
 
MIPA AG investeert voortdurend in kwaliteit. Dit begint al bij de keuze van de grondstoffen en eindigt pas bij een tevreden klant. MIPA 
maakt alle producten die nodig zijn zelf, zodat ze goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Want niet alleen de aflak bepaalt de hardheid 
en het resultaat. Alle producten dragen hieraan bij. 

Jakość Made in Germany

Burza piaskowa czy długotrwały mróz - lakiery samochodowe są nieustannie poddawa-
ne działaniu zmiennych czynników atmosferycznych. Aby zapobiec utracie wartości 
pojazdu poprzez działanie warunków atmosferycznych, sam lakier nie może zostać ani 
uszkodzony ani zniszczony.

Takie wymaganie w odniesieniu do lakierów jest do spełnienia. Dlatego też MIPA AG 
stawia na stałą politykę jakości, która rozpoczyna się już na etapie doboru surowców 
a kończy na zadowoleniu klientów. W Mipie wszystkie produkty systemu są 
przygotowywane w fabryce, dlatego tak doskonale są do siebie dopasowane. Nie 
tylko lakier decyduje o trwałości i wyglądzie. Wszystkie zastosowane produkty 
przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego efektu.



Nieograniczona różnorodność szyta na miarę

Sektor lakiernictwa przemysłowego jest bardzo rozległy. W zależności od cech klasy�-
kacji jak baza materiału wiążącego produktów, rodzaju lakierowanej powierzchni, 
wielkości zakładu lakierniczego, jak i lakierowanego obiektu oraz innych cech, lakiery 
przemysłowe można podzielić na niezliczone podobszary.

Lakiery przemysłowe Mipa zostały stworzone przede wszystkim do stosowania 
na powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych. W tym zakresie MIPA AG oferuje 
szerokie spektrum indywidualnych rozwiązań i produktów. W zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa, użytych technik, lakierowanych obiektów i pożądanej odporności 
MIPA zawsze opracuje optymalny projekt. Jest to możliwe w ramach kompleksowego 
poradnictwa.

Na podstawie indywidualnego zapotrzebowania oraz technicznych jak i handlowych 
wymagań klienta powstaje wąski pro�l produktów, które mogą zostać zastosowane. 
Wieloletnie doświadczenie w różnych aplikacjach tworzy bazę dla odnalezienia 
optymalnej, technicznie wykonalnej powłoki. Dostępne rozwiązania mogą być mody�-
kowane lub też powstają zupełnie nowe produkty.



Systemy mieszania Pro Mix®

Systemy te umożliwiają nawet dla zupełnie 
nowych produktów lakierniczych natych-
miastową dostępność w tysiącach 
różnych odcieni, już od najmniejszych 
ilości. Właśnie użytkownicy, którzy muszą 
szybko i elastycznie reagować na wymaga-
nia klientów mają możliwość uzyskania 
wszelkich potrzebnych materiałów 
„just-in-time”.

Jednakowo wysoka jakość lakierów 
przemysłowych Mipa, szeroki wach-
larz rozwiązań logistycznych związa-
nych jak i nie związanych z �rmą oraz 
bogate doświadczenie Mipy 
pozwalają na spełnianie warunków 
wymaganych od partnera, który 
zabezpiecza wszelkie sprawy zwią-
zane z lakiernictwem.

Liczni partnerzy MIPA AG w kraju 
i zagranicą zapewniają wielood-
działowym przedsiębiorstwom pew-
ność, że elementy polakierowane 
w różnych miejscach świata będą 
takie same pod względem jakości 
powłoki i odcienia. 



Budowa, ochrona, dobry stan

Lakiery i farby stosowane w budownictwie i renowacji tworzą kolejny segment 
obszernej palety produktów Mipa. Właśnie duża ilość podłoży,  wymagań 
jakościowych, technik zastosowania stanowią niezbędny asortyment, który w �rmie 
Mipa funkcjonuje pod nazwą Mipa Decorative.
System mieszania Mipa Decorative® umożliwia wytworzenie niezliczonych ilości 
odcieni i niuansów do ozdabiania pomieszczeń i fasad w zależności od celu i jakości 
jakie chce się uzyskać.

Elementy europejskiego ustawodawstwa w zakresie rozpuszczalników dla branży 
budowlanej i renowacji już dawno są wypełnione przez �rmę MIPA AG. Większość 
lakierów i farb budowlanych jest konsekwentnie produkowanych z niewielką 
zawartością środków szkodliwych i rozpuszczalników. 

Szczególną uwagę MIPA zwraca na specjalistyczne rynki niszowe:
    malowanie podłóg,
    renowacja fasad z blachy
    malowanie dachów.

Bogate doświadczenia z innych dziedzin i technologii produktów prowadzą do  uzyska-
nia jednoznacznej przewagi kompetencji �rmy MIPA AG i umożliwiają pogłębienie 
relacji z klientem poprzez intensywne doradztwo.



MATERIAŁY ŚCIERNE

LAKIEROWANIE & 
POLEROWANIE

SYSTEMY ZABEZPIECZANIA 
POWIERZCHNI

NARZĘDZIA

OCHRONA & CZYSZCZENIE

OCHRONA PRACY

Bogaty, kompletny asortyment

Nie tylko zastosowane materiały ale także i narzędzia decydują znacząco o jakości 
powłoki. Z tego powodu MIPA oprócz lakierów i farb własnej produkcji wprowadziła 
do swojej oferty asortyment wysokojakościowych produktów wyposażenia
dodatkowego pod nazwą „non-paints”.

Produkty te są w dużej mierze produkowane i tworzone wyłącznie dla �rmy MIPA, 
w różnych krajach świata. Profesjonaliści zyskują dzięki tym świetnie dobranym, 
szczegółowo przetestowanym, dzięki sprzedaży ogólnoświatowej, także niedrogim 
produktom, najwyższą jakość. Dzięki temu można zrezygnować z czasochłonnego 
poszukiwania dostawcy. 

MIPA AG troszczy się o swoich klientów zaopatrując ich w produkty potrzebne 
do codziennej pracy, zapewnia w każdej chwili doradztwo oraz wsparcie.



MIPA AG na arenie międzynarodowej

Produkty Mipa są  obecnie sprzedawane i wykorzystywane w ponad 75 krajach świata. 
Z własną siecią sprzedaży, regionalnymi doradcami oraz intensywną współpracą 
z krajowymi oraz regionalnymi dystrybutorami MIPA zabezpiecza bliski kontakt 
z użytkownikiem jak i profesjonalne, i optymalne zastosowanie produktów.

Eksport od dawna stanowi dla �rmy ważny �lar i jest ciągle wzmacniany poprzez stały 
rozwój kompetencji międzykulturowych i logistycznych. Transport drogowy, morski 
czy też lotniczy, cła, przepisy dotyczące importu, a także różne przepisy dotyczące 
ochrony użytkownika nie są dla �rmy MIPA niczym wyjątkowym, a raczej częścią co-
dziennej pracy.

Globalne nastawienie �rmy MIPA AG nie jest jednak jednokierunkowe. Doświadczenia 
klientów jak i dostosowywanie produktów do najróżniejszych wymogów klimatycz-
ych i potrzeb profesjonalistów stanowią podwaliny dla tworzenia dojrzałych, 
bezpiecznych w użytkowaniu i wysokojakościowych produktów. Intensywny dialog 
z obecnymi partnerami stanowi istotną część procesu rozwoju.

Decentralizacja produkcji
powoduje, że produkty są dostępne 
dla klienta jeszcze szybciej. Możliwa 

jest również ich mody�kacja 
zgodnie z wymogami krajowymi.



Jakość, która się liczy

Obecnie gdy istnieje podział wykonywanej 
pracy, coraz ważniejszą rolę odgrywa 
wysoka jakość poszczególnych elementów 
wchodzących w skład gotowego produktu.
Dzięki międzynarodowej sieci logistycznej 
MIPA oferuje swoim klientom każdorazowo 
możliwość zakupu u kompetentnych 
dystrybutorów na całym świecie jedna-
kowych produktów.

Jako międzynarodowy dostawca 
systemów lakierniczych, MIPA AG 
ma udział w uzyskaniu ostate-
cznej jakości wielu produk-
tów na całym świecie.



Sklepy �rmowe
Landshut
Erding
Regensburg
Deggendorf
Augsburg
München
Ingolstadt

Oddziały zagraniczne
Wielka Brytania:
Mipa Paints Ltd., Havant/Portsmouth

Holandia:
Mipa Nederland B.V., Deventer

Szwajcaria:
Mipa AG, Lacke und Farben, Berneck

Slowakije:
Mipa Autolack s.r.o., Svit

Węgry:
Mipa Color KFT, Szekesfehervar
Mipa Coatings KFT, Oroszlany
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