
O marce Dulux

Dulux, jest najbardziej rozpoznawaln? mark? farb na ?wiecie, obecn? w ponad 100 krajach. Kojarzona z 
najwy?sz? jako?ci? produktów, bogatym portfolio i interesuj?cymi kampaniami reklamowymi marka Dulux 
jest równie? liderem innowacji i trendsetterem w dziedzinie kolorów. Marka, której ikon? jest owczarek 
staroangielski powsta?a w 1932 r. w Wielkiej Brytanii. W 1997 r. produkty marki Dulux zosta?y 
wprowadzone na polski rynek.

W?a?ciciel marki Dulux, firma AkzoNobel – najwi?kszy producent farb i lakierów na ?wiecie - jest równie? 
ambasadorem projektu ColourFutures™, w ramach którego co roku prezentowane s? najnowsze trendy w 
kolorystyce wn?trz. Dzi?ki wymianie do?wiadcze? i obserwacji ekspertów z ca?ego ?wiata powstaj? 
zestawienia kolorów, które odpowiadaj? aktualnym potrzebom konsumentów. Misj? marki jest dalsze 
inspirowanie konsumentów do kreatywnych i satysfakcjonuj?cych zmian w ich otoczeniu.

O AKZONOBEL

AkzoNobel jest najwi?kszym producentem farb na ?wiecie. Firma zatrudnia ponad 50 tysi?cy pracowników 
w 80-ciu krajach na ca?ym ?wiecie. Portfolio firmy w Polsce obejmuje najbardziej znane marki na rynku 
farb dekoracyjnych, ?rodków do ochrony i dekoracji drewna i metalu w Polsce - m.in.: Dulux, Nobiles, 
Sikkens, Sadolin i Hammerite.

AkzoNobel jest ?wiatowym liderem bran?y chemicznej ze specjalizacj? m.in. w produkcji farb i ?rodków do 
ochrony i dekoracji drewna i metalu. Na bazie mi?dzynarodowych do?wiadcze? firm Akzo Nobel i ICI w 
2008 roku powsta? koncern AkzoNobel i nowa jako?? zarz?dzania oparta na odpowiedzialno?ci, otwarto?ci 
i innowacyjno?ci. Gdziekolwiek dzia?amy, zawsze d??ymy do osi?gni?cia najwy?szych standardów – 
zarówno w odniesieniu do wyników biznesowych, jak i metod dzia?ania.

AkzoNobel w Polsce to partner, który reprezentuje jedne z najsilniejszych marek w swoich kategoriach.

close

Do??cz do odbiorców naszego newslettera.

Poznaj trendy i ciekawostki dotycz?ce dekorowania dzi?ki naszemu comiesi?cznemu biuletynowi

Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez firm? AkzoNobel moich danych osobowych, w tym pochodz?cych 
od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe oraz podmiotów dzia?aj?cych w ich imieniu.

Zaznacz pole akceptacji polityki prywatno?ci.

https://www.dulux.pl/printpdf/2352#
https://www.akzonobel.com


Zgadzam si? na otrzymywanie spersonalizowanego biuletynu od firmy AkzoNobel , informacji o produktach 
(i us?ugach) AkzoNobel, w tym od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe ... Sprawd?
promocjach i wydarzeniach (w tym ofertach i zni?kach), na potrzeby których firma AkzoNobel mo?e 
analizowa? moje dane osobowe, w tym moje preferencje, które zosta?y udost?pnione przeze mnie firmie 
AkzoNobel, moj? histori? zakupów online i offline, a tak?e zarejestrowane korzystanie z witryn 
internetowych i aplikacji firmy AkzoNobel. AkzoNobel mo?e kontaktowa? si? ze mn? przy u?yciu poczty e-
mail, poczty tradycyjnej, SMS-ów, aplikacji i mediów spo?eczno?ciowych albo innych udost?pnionych 
przeze mnie kana?ów komunikacji.Co to oznacza?

Zaznacz to pole wyboru, aby subskrybowa? nasz biuletyn.

Subskrybuj 
Aby uzyska? wi?cej informacji o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych, przeczytaj 
nasz? Polityk? prywatno?c.

https://www.akzonobel.com
https://www.dulux.pl/
https://www.dulux.pl/pl/polityka-prywatnosci

