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FARBY KABE

Firma Farby KABE Polska działa na polskim rynku od 1995 roku. W tym 
okresie firma zbudowała i ugruntowała swoją pozycję wiodącego dostaw-
cy wysokiej jakości produktów na elewacje i do wnętrz, takich jak: masy 
tynkarskie, farby, systemy ociepleń, systemy do napraw i renowacji oraz 
farby proszkowe. Szwajcarskie korzenie oraz możliwość pełnego wykorzy-
stania doświadczeń i osiągnięć działu badawczo – rozwojowego rodzimej 
firmy Karl Bubenhofer AG z Gossau, pozwalają na stałe wzbogacanie oferty 
Farby KABE o nowoczesne produkty nowej generacji. 

Misją firmy Farby KABE Polska jest dostarczanie nowoczesnych produktów 
dekoracyjno-ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i za-
ufaniem Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata… 

Szeroki asortyment produktów adresowany jest zarówno do profesjona-
listów: Firm Wykonawczych, Architektów, Projektantów i Konserwatorów 
Zabytków, jak również do Użytkowników Indywidualnych. Dążąc do tego, 
aby produkty ze znakiem Farby KABE Polska cieszyły się zaufaniem Klien-
tów, firma nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty związane z jakością, 
łatwością aplikacji i wpływem wytwarzanych produktów na otaczające 
je środowisko. 

Produkty marki Farby KABE Polska wytwarzane są zgodnie ze standardami 
zawartymi w międzynarodowych normach Zarządzania Jakością – ISO 9001 
oraz Zarządzania Środowiskiem – ISO 14001. Produkowane wyroby oraz 
systemy ociepleń posiadają wszystkie niezbędne Aprobaty i Certyfikaty. 
Wdrożone normy są gwarancją, iż procesy realizowane w naszych zakła-
dach podlegają stałej kontroli i ciągłemu doskonaleniu.

Szwajcarska firma Farby KABE kładzie szczególny nacisk na filozofię 
„zielonych produktów”, której ekologiczne lateksowe farby do wnętrz 
(PROFILATEX, PROLATEX, OPTILATEX)  spełniają rygorystyczne wymagania 
systemu certyfikacji LEED i BREEAM. 

Produkty Farby KABE przyczyniają się do kształtowania nowych, korzyst-
nych warunków pracy, a także wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
łączących korzystne efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort 
użytkowników biur, budynków użyteczności publicznej oraz mieszkań.
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