
 Who we



INALCO

Inalco es firmą rodzinną założoną w roku 1972 w miejscowości Alcora, znanej ze 

swej bogatej tradycji w dziale ceramiki, dzięki stworzeniu w XVIII wieku Królewskiej 

Fabryki Fajansu i Porcelany, zakładu wyprzedzającego swoje czasy dzięki innowacyjnym 

systemom produkcji i komercjalizacji. Dziedzictwo to nadal jest żywe w esencji i know-

how Inalco.

Obecnie, mówiąc o Inalco, mówi się o innowacji, wyjątkowości, elegancji i emocji. 

Firma zajmująca się tworzeniem powierzchni MDi i o wysokiej wartości dodanej dla 

branży mody, meblowej, architektury oraz stylizacji wnętrz.

Filozofia biznesowa firmy Inalco opiera się na pięciu fundamentalnych filarach: etyce, 

innowacji, jakości, skoncentrowaniu się na kliencie, zrównoważonym rozwoju.  

Concepcja Style-in definiuje tożsamość Inalco, własny styl oparty na doskonałości, 

której misją jest “sprowokowanie zmiany poprzez globalne przywództwo w innowacji, 

tworząc nowe rozwiązania i tendencje technologiczne oraz w modzie, aby podbić 

przyszłość, tworząc jak największe zróżnicowanie i najwyższą wartość dodaną”.



Inalco jest specjalistą w projektowaniu i wyrobu wielkoformatowych wielkoformatowych i bardzo  cienkich  bardzo  cienkich 

powierzchni MDMDii, będąc tym samym pionierem w zakresie produkcji formatów 

dochodzących nawet do 160 x 320 cm / 63” x 126”.

Dzięki wdrożeniu polityki internacjonalizacji działalności, sieć sprzedaży obejmuje 

praktycznie cały światcały świat. Firma obecna jest w ponad 120 krajach120 krajach, a jej obroty pochodzą w 

75% z handlu zagranicznego a w 25% z krajowego.  

Obecnie Inalco dysponuje na terenie Hiszpanii powierzchnią około 350.000 m350.000 m2  

obejmującą zakład produkcyjny, centrum logistyczne, powierzchnię wystawową oraz 

siedzibę główną firmy. Firma obecna jest również poza granicami kraju poprzez swoje 

filie  Inalco USA, Inalco Korea nalco USA, Inalco Korea e Inalco Italia Inalco Italia.



Powierzchnie MDMDii (Minerals, Design,  (Minerals, Design, iinnovation)nnovation) - Minerały, Wzornictwo, Minerały, Wzornictwo, iinnowacjannowacja - 

przedstawiają prawdziwą rewolucję w świecie architekturyarchitektury i stylizacji wnętrzstylizacji wnętrz.

Biorąc przyrodęprzyrodę za źródło inspiracji, Inalco wybiera najlepsze minerały i przyspiesza, 

dzięki swojemu nowatorskiemu procesowi produkcyjnemunowatorskiemu procesowi produkcyjnemu naturalny cykl skalny, tworząc 

produkt zrównoważonyprodukt zrównoważony, który nie niszczy środowiska w poszukiwaniu doskonałego 

projektu, tylko por prostu go tworzytworzy. 

Technologia HH
22
0 Full Digital0 Full Digital, stosowana w całym procesie produkcyjnym, pozwala na 

pełną kontrolę projektu, nadzwyczajną rozdzielczośćnadzwyczajną rozdzielczość i nieporównywalną gładkośćnieporównywalną gładkość. W 

każdym tworzonym projekcie, aspekt wewnętrzny i zewnętrzny zostają zintegrowane 

dzięki projektowi 360ºprojektowi 360º, który sprzyja estetycznej ciągłości pomiędzy bryłą i powierzchnią.

  NOWA POWIERZCHNIA

GRES PORCELANOWY



Mottem Inalco jest Beyond NatureBeyond Nature, koncepcja zrodzona z samej istoty przyrody.

Od samego początku przyroda jest dla Inalco źródłem inspiracji i kreowania. MDMDii 

(MineralsMinerals, DesignDesign, iinnovationnnovation) powstaje z minerałów o najwyższej czystości, jednak jego 

stosowanie nie oznacza nadmiernej eksploatacji środowiska. 

Dzięki zastosowaniu jedynej w swoim rodzaju technologii Htechnologii H
22
O Full DigitalO Full Digital, Inalco 

bazuje na dziełach natury i dąży do ich ulepszenia, jeśli to tylko możliwe: poprawia skład, 

zwiększa odporność, wydłuża trwałość, a co najważniejsze, nie niszczy samego źródła w 

poszukiwaniu idealnego wzoru, po prostu go tworzytworzy. 

Jednak Beyond Nature to dużo więcej. Beyond NatureBeyond Nature znaczy nie osiadać na laurach, ale 

podążać drogą innowacjiinnowacji, która pozwala Inalco odkrywać nowe horyzonty, zmusza do 

stawiania czoła wyzwaniom, ekscytuje i zachęca do przekraczania własnych granic. 



20052005: TECHNOLOGIA DIGITAL (pionierska w branży)     

20092009: iSLIMM (pierwszy ultracienki produkt na powierzchnie podłogowe)

20122012: iSLIMM PRODUKT WIELKOFORMATOWY Z RELIEFEM I TEKSTURĄ  

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 mm)

20152015: TECHNOLOGIA FULL DIGITAL

20182018: TECHNOLOGIA H
2
O FULL DIGITAL

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation)

INNOWACYJNE HITY



Ecoinalco to publiczne zobowiązanie Inalco do ochrony środowiskaochrony środowiska i działań działań 

prospołecznychprospołecznych. Obejmuje całość zasobów ludzkich oraz technologicznych skierowanych 

na zapobieganie skutkom prowadzonej działalności, a także na stałą kontrolę procesów 

i inwestycji niezbędnych do zapewnienia zrównoważonegozrównoważonego rozwoju, w zgodzie z 

założeniami firmy.  

W Inalco jesteśmy świadomi tego, jak ważny jest wkład każdej osoby w rozwijanie 

odpowiedzialnych praktyk w poszanowaniu środowiska, które pozwalają społeczeństwu 

zmierzać w kierunku lepszego świata. 

ECOINALCO

Dodatkowe informacje:

• Stosowanie tuszów i emalii na bazie wodytuszów i emalii na bazie wody, bardziej ekologicznych i 

zrównoważonych, dzięki  technologii HH
22
O Full DigitalO Full Digital.

• 35-45% 35-45% surowców pochodzących z odzysku.

• 100%100% recykling kartonu, tworzyw sztucznych i metali.

• 100%100% oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych.

• 90%90% recykling surowców i produktów będących pozostałością po procesie   

 produkcyjnym.

• Oszczędność nawet 10 milionów10 milionów litrów wody rocznie.




