




Kilka słów o nas…

ITALTECNICA sp. z o.o. jest wieloletnim 
dostawcą, instalatorem i serwisantem 
najwyższej klasy urządzeń.
Na polskim rynku istniejemy od 2000 roku, 
jednak właściciel, Pan Enzo Moretti działa 
na rynku sprzętu technologicznego od 
ponad 40 lat. Doskonale znamy potrzeby 
rynku, specjalizujemy się w sektorze 
przemysłowym dostosowując urządzenia 
pod indywidualne zapotrzebowania 
klientów.

Wszystkie urządzenia są projektowane i 
wykonywane z najwyższą dbałością o ich 
jakość i funkcjonalność.

About us…

ITALTECNICA Sp. z o.o. He is a long-term supplier, installer and 
maintainer of top-notch equipment. On the Polish market since 
2000, but the owner, Mr. Enzo Moretti operates on the market 
of technological equipment for over 40 years. We know the 
needs of the market. We specialize in the industrial sector by 
adapting the device to the individual needs of customers.

All devices are designed and manufactured with the utmost 
attention to quality and functionality.

Enzo Moretti 40 years of expirience
Enzo Moretti 40 lat 
doświadczenia



Naszym klientom zapewniamy:
• doradztwo techniczne przy doborze sprzętu,
• pomoc w projektowaniu serwisu
• szczegółową dokumentację dotyczącą 

wykonania prac przygotowawczych,
• koordynację i nadzór nad pracami 

przygotowawczymi (instalacyjno –
budowlanymi) (również “pod klucz” –
design&build)

• serwis gwarancyjni oraz pogwarancyjny (24h)
• gwarancję usunięcia usterki w terminie 48 – 72h

zależnie od lokalizacji serwisu (zapis w umowie
kupna urządzeń)

Instalowane przez nasz urządzenia spełniają
wymagania PN-EN 16985 „Urządzenia malarskie;
kabiny zespolone; Wymagania bezpieczeństwa”.
Urządzenia spełniają wszystkie aktualne normy w
zakresie Dyrektywy Maszynowej i są certyfikowane
znakiem CE.

We offer our clients:
• technical advice in the selection of equipment
• assistance in designing website
• detailed documentation on the implementation 

of preparatory work
• coordination and supervision of the 

preparatory work (installation and - building) 
(the "turnkey" - design & build)

• warranty and post-warranty service (24h)
• guarantee rectify the fault within 48 - 72 hours, 

depending on the location of the service (saving 
in the purchase contract devices)

Installed by our device that meets the PN-EN 16985
standard "Painting services; combined cabin;
Security Requirements ". Technical devices that
relate to a problem within the scope of the
Machinery Directive and are certified with the CE
mark



W cenę urządzeń wliczone są:

• urządzenie o specyfikacji i 
wyposażeniu wybranym przez 
klienta

• transport urządzenia na miejsce 
wskazane na terenie Polski

• montaż oraz uruchomienie 
urządzenia

• przeszkolenie załogi w zakresie 
obsługi i serwisowania

• komplet filtrów pozwalający na 
natychmiastowe rozpoczęcie pracy 
w kabinie lakierniczej

• rysunki wykonawcze podłoża oraz 
rozmieszczenia instalacji

The price of the devices includes

• device with the specification and 
equipment selected by the customer

• transport of the device to the place 
indicated in Poland

• assembly and commissioning of the 
device

• training the crew in the field of 
operation and servicing

• a set of filters that allows you to 
immediately start working in the 
spray booth

• detailed drawings of the substrate 
and installation layout

WARRANTY: 60 monthsGWARANCJA: 60 miesięcy



KABINY LAKIERNICZE / 
PAINTING BOOTHS
Nasze kabiny lakiernicze są 
nowoczesne i dostosowane do 
potrzeb klienta. 

Nasze urządzenia spełniają 
normy BHP, ochrony 
środowiska oraz P-Poż. 
zapewniają bezpieczeństwo 
lakiernikom. 

Our spray booths are modern 
and tailored to the client's 
needs

Our devices meet the 
standards of health and safety, 
environmental protection and 
fire protection. ensure the 
safety of refinishers.









STREFY PRZYGOTOWAWCZE / 
PREPERATIONS AREAS

Niemniej ważnym czynnikiem niż lakierowanie jest przygotowanie 
powierzchni. Strefy przygotowawcze Futura charakteryzują się 
bardzo dobrym oświetleniem co na tym etapie prac ma ogromne 
znaczenie. Odpowiedni opad powietrza zapewnia świeże 
powietrze oraz usunięcie wszelkich pyłów oraz par powstałych w 
procesie prac przygotowawczych.

An equally important factor than varnishing is the preparation of 
the surface. Futura preparatory zones are characterized by very
good lighting, which is of great importance at this stage of work. 
Adequate air precipitation ensures fresh air and removal of all dust
and vapours created in the process of preparatory work.





ADAPTACJE / ADAPTATIONS



Tam gdzie instalacja kabiny jest niemożliwa proponujemy 

instalację stref lakierniczych. 

Rozwiązanie takie dają nieograniczoną swobodę 

manewrowania oraz wprowadzania/wyprowadzania 

elementów przeznaczonych do lakierowania.

Where the installation of the cabin is impossible, we offer the 

installation of paint zones. This solution gives unlimited

freedom of maneuvering and entering/removing elements

intended for varnishing.

INSTALACJE WIELKOGABARYTOWE/
LARGE-SIZE INSTALLATIONS



KLEENBOX

Przygotowanie lakieru to niezwykle ważny czynnik dobrej
powłoki lakierniczej. Dla zapewnienia odpowiednich
warunków proponujemy pomieszczenia do przygotowania
lakierów z odpowiednim oświetleniem (światło dzienne nie
powoduje zmian odcieni kolorów), oraz wentylacją.

Preparation of varnish is an extremely important factor of a 
good varnish coating. To ensure appropriate conditions, we 
offer rooms for the preparation of varnishes with appropriate 
lighting (daylight does not change color shades), and 
ventilation



KOOPERACJA NASZEJ FIRMY Z FIRMAMI Z BRANŻY LOTNICTWA

COOPERATION OF OUR COMPANY WITH AVIATION COMPANIES



Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy 

❖ Kabina lakiernicze: 10,20 x 4,57 x 3,50 [m]

Spray booth: 10.20 x 4.57 x 3.50 [m]

❖ Rekuperacja w kabinie lakierniczej

Recuperation system

❖ Panele NANO IR ( system ogrzewania ) 

NANO IR panels (heating system)

❖ Hangar lakierniczy 60,00 x 60,00 x 18,00 [m] z wysokowydajnym 

systemem nawilżania do samolotów Boeing, Hercules.

Paint hangar 60.00 x 60.00 x 18.00 [m] with a highly efficient 

humidification system for Boeing and Hercules airplanes.



Nasz firma była projektantem, dostawcą i wykonawcą 
kompletnego systemu technologii malarni na
terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w 
Bydgoszczy. Instalacja wyposażona została w centrale 
wentylacyjne główne oraz centrale wentylacyjne
pomocnicze połączone z kanałami pionowymi i poziomymi 
zasilające dysze wyporowe znajdujące się na suficie. Dysze 
wyporowe zasilane przez centrale wentylacyjne kierują 
strumień powietrza do
strefy roboczej gdzie prowadzone są procesy lakierowania i 
suszenie samolotów.
Jest to jedyna taka hala w Polsce i jedna z nielicznych w 
Europie. Spełnia ona wymagania taki
producentów samolotów jak Boeing, Saab, Airbus czy 
Lockheed. Malowane w niej będą samoloty:

Boeing 737 900ER, Airbus A320 czy Hercules C-130.

Our company was a designer, supplier and contractor of the 
complete system technology, the paint shop at the Military Aircraft 
Factory  
No. 2  in Bydgoszcz.
The installation is equipped with air handling units Main air 
handling units and auxiliary channels, combined with vertical and 
horizontal displacement power nozzles located on the ceiling. Jets 
powered by displacement ventilation units direct the flow of air 
into the work area where it is carried out painting and drying of 
the aircraft.
It is the only such hall in Poland and one of few in Europe. It fulfills 
the requirements of aircraft manufacturers such as Boeing, Saab 
and Lockheed.
Painted in it are planes: Boeing 737 900er and Hercules C-130. The 
Hangar is also equipped with high-humidification system with 
water treatment station, it provides adequate working conditions 
at the highest level.

Hangar Lakierniczy w Wojskowych Zakładach 
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy Paint shop at the Military Aircraft Factory

No. 2 in Bydgoszcz



















41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

❖ Kabina lakiernicza 7,20 x 4,00 x 2,80 [m]

Spray booth 7.20 x 4.00 x 2.80 [m]

❖ Instalacja olejowa do kabiny lakierniczej 

Oil installation for the spray booth

❖ System nawilżania do kabiny lakierniczej

Humidification system for the spray booth

❖ Pompy do malowania 

Paint pumps

❖ System rekuperacja 

Recuperations systems











HELI ONE – RZESZÓW JASIONKA

❖ Strefa lakiernicza 17,00 x 6,00 x7,00 h

Painting zone 17.00 x 6.00 x 7.00 h

❖ Kabina  lakiernicza 4,80 x 3,00 x 2,55

Spray booth 4.80 x 3.00 x 2.55

❖ Instalacja olejowa do kabiny lakierniczej

Oil installation for the spray booth





DODATKOWE WYPOSAŻENIE

ADDITIONAL EQUIPMENT



REKUPERACJA

RECUPERATIONS



NAWILŻANIE 

MOISTURIZING



PANEL NANO IR 

NANO IR PANELS



CHŁODZENIE 

COOLING SYSTEMS



OD KONCEPCJI…

FROM 
CONCEPTION…



PO REALIZACJE…

TO REALIZATIONS…



Nasi klienci \ Our Clients



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU / 
WE INVITE YOU TO CONTACT US 

• ITALTECNICA Sp. Z o.o.

ul. Jagodnica 46, 94-316 Łódź

• NIP: 727 279 24 50 

• REGON: 101781717 

• KRS: 0000511037

• Tel: 42 611 01 01

• E-mail: info@italtecnica.pl

• Web:www.italtecnica.pl
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