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Klasyfikacja narzędzi malarskich według rodzajów farb.
Classification for different types of paints.

 

Piktogramy wskazują zastosowanie narzędzi do określonych rodzajów farb. 
Liczba punktów informuje o poziomie przydatności do rodzaju farby.
Pictograms indicate the use of tools for specific types of paint. 
The number of points indicates the level of usefulness for the type of paint.

bardzo dobry
excellent

dobry
good

dopuszczalny
possible

BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA to polska, rodzinna 
firma zajmująca się produkcją narzędzi malarskich. 
Nasze początki sięgają 1991 r. W tym czasie Bożena 
i Wiesław Abramowicz założyli firmę produkującą pędzle 
malarskie. Jej pierwotna powierzchnia produkcyjna 
wynosiła zaledwie kilkadziesiąt metrów kwadratowych. 
W 2001 r.  rozpoczęliśmy także produkcję wałków 
malarskich. Dzisiaj  BOWI ABRAMOWICZ to jeden 
z czołowych producentów pędzli i wałków malarskich 
w kraju.  Nowoczesny park maszynowy, światowe 
technologie wytwarzania oraz najlepsze surowce 
gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów. 
Bogata oferta narzędzi malarskich wykonywanych 
również pod ścisłe wymogi klientów oraz inteligentna 
polityka sprzedażowa sprawiają, że wyroby firmy znane 
są nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów Europy.

Jako producent możemy zagwarantować Państwu, że 
dołożymy wszelkich starań, aby prezentowane produkty 
spełniały wszystkie oczekiwania. Dzięki użytkowaniu 
naszych narzędzi prace remontowe będą przebiegały 
znacznie sprawniej.  Wszystkie pędzle oraz wałki 
malarskie produkujemy z dbałością o każdy szczegół, 
który może wpływać na sposób ich użytkowania 
i wydajność pracy.

Naszą firmą kieruje jedno hasło przewodnie: 
„Spełniać oczekiwania wszystkich klientów”.

Zapraszamy do współpracy. 

O firmie

 

BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA is a Polish family 
company dealing in the production of painting tools. Our 
beginnings date back to 1991. At that time Bożena and 
Wiesław Abramowicz founded a company that produced 
painting brushes. Its original production area was only a 
few dozen square meters. In 2001, we also started the 
production of paint rollers. Today BOWI ABRAMOWICZ is 
one of the leading producers of paint brushes and rollers in 
the country. Modern machine park, global manufacturing 
technologies and the best raw materials guarantee high 
quality of manufactured products. A wide range of painting 
tools also made under strict customer requirements and 
intelligent sales policy mean that the company's products 
are known not only in Poland, but also in most European 
countries.

As a manufacturer, we can guarantee that we will make 
every effort to ensure that the presented products meet all 
expectations. Thanks to using our tools, renovation works 
will be much more efficient. We manufacture all paint 
brushes and rollers with attention to every detail that can 
affect their use and work efficiency.

Our company is guided by one motto: 
"Meet theexpectations of all customers".

 We invite you to cooperation.

About us

 

Farby i lakiery rozpuszczalnikowe. 
Żywice oraz żelkoty.
Solventbased coatings.

Lakiery wodne.
Waterbased coatings.

Impregnaty i oleje do drewna.
Glazes.

Farby dyspersyjne.
Dispersion paints











































































































































Najbardziej profesjonalne wałki malarskie i pędzle

DLA PRZEMYSŁU
Najlepsze rozwiązania

Żywice i żelkoty

Stocznie i szkutnictwo

Podłogi żywiczne,
tarasy i parkiety

FinishPro

FINISH PRO



Wrocław

Pieszyce

Ostroszowice

Nowa Ruda

Zbiornik 
Sudety BIELAWA

BIELAWA

WARSZAWA

KRAKÓW




