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Profil firmy 
/ Company profile



PL | Firma INCANA S.A. od ponad dziesięciu lat zajmuje 
się produkcją dekoracyjnych i elewacyjnych płytek ścien-
nych. 
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować kom-
pletny łańcuch procesów począwszy od projektowania 
wzorów przemysłowych, wypracowania unikalnej tech-
nologii produkcji, wdrożenia nowoczesnych procesów  
logistycznych, zbudowania skutecznej kontroli jakoś-
ci procesów produkcyjnych, organizację energicznego 
zespołu handlowego oraz opracowanie efektywnych 
narzędzi sprzedażowych wspierających naszych klientów. 

Misją firmy INCANA S.A. jest dostarczenie klientom no-
woczesnych, ekologicznych i inspirujących rozwiązań do 
dekorowania ścian wewnętrznych i elewacji budynków.

EN | The INCANA S.A. company has been producing  
decorative and facade wall tiles for over ten years. 
Many years of experience have allowed us to develop  
a complete chain of processes, from creating industrial 
designs, developing a unique production technology, im-
plementing modern logistics processes, building effecti-
ve quality control of production processes, organising an 
effective sales team and developing efficient sales tools 
to support our clients.

Poznaj nas

The mission of INCANA S.A. is to provide clients with  
modern, ecological and inspiring solutions for decorating 
internal walls and building facades.

/ About us
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PL | W 2014 r. jako pierwsi na rynku 

wprowadziliśmy do sprzedaży płytkę 

SLIM o grubości  zaledwie 1,5 cm 

EN | In 2014, as first on the market, 

we launched a SLIM tile with  

a thickness of just 1,5 cm

Innowacyjność, Jakość
/ Innovation, Quality

PL | Wieloetapowa kontrola 
jakości gwarantuje najwyższą 
jakość naszych produktów. Od 
momentu wprowadzenia systemu 
ISO przeprowadzamy coroczne 
ankiety dotyczące jakości naszych 
produktów oraz SATYSFAKCJI 

naszych klientów.

PL | Posiadamy Certyfikat Syste-
mu Zarządzania Jakością zgodnie  
z normą ISO 9001:2015 wydawany  
przez TUV Rheinland 2019.

EN | Multi-stage quality control 
guarantees the highest quality of 
our products. Since the introduc-
tion of the ISO system, we have 
been conducting annual surveys 
concerning the quality of our prod-
ucts and SATISFACTION of our cli-

ents.

EN | Certificate of Quality Manage-
ment System in accordance with ISO 
9001:2015 issued by TUV Rheinland 
2019.
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/ Assortment
Asortyment

PL | Incana S.A. posiada najszerszy na rynku 
asortyment produktów do dekoracji ścian  
w różnych kategoriach produktowych, co 
zapewnia naszym klientom i dystrybutorom 
swobodę w kreowaniu własnej, indywidualnej 
oferty dopasowanej do potrzeb rynku.

EN | Incana S.A. has the widest assortment of wall 
decoration products on the market in different 
product categories, which provides our clients 
and distributors with the freedom to create their 
own, individual offer tailored to the needs of the 

market.
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All products, from the concept to the 
design, are created in the INCANA 
design department. Many years of  
experience and great attention to de-
tail even at the product design stage, 
guarantee the highest and unprece-
dented product quality on the market.

PL | Nowatorskie i odważne podejście 
do projektowania od lat gwarantuje 
INCANIE pozycję lidera w swojej 

branży.

EN | Innovative and bold approach to 
design has guaranteed the INCANA 
a leading position in its industry for 
years. 

PL | Ciągłe odświeżanie oferty 

daje naszym klientom gwarancję 

dostępu do aktualnych kolekcji  

z obowiązujących trendów ryn-

kowych. 

Aktualne trendy
/ Designing

ODWAżNE PROJEKTOWANIE  / BOLD DESIgN

EN | Continuous refreshment of 

the offer guarantees our clients 

the access to the latest collections 

from current market trends.

Dowód?

To inni  

kopiują nas. 

/ Proof? 

Unfortunately, 

others copy us.

Wszystkie produkty, od koncepcji aż 
do projektu powstają w autorskim  
dziale projektowym INCANA. Wielolet-
nie doświadczenie oraz ogromne przy-
wiązanie do detali i dbałość o szczegóły 
już na etapie projektowania produktu, 
dają gwarancję najwyższej i niespo-
tykanej na rynku jakości produktu.
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PL | Przez lata wypracowywa-
na technologia przygotowywania 
mieszanki, barwienia i sezonowa-
nia wyrobów pozwala cieszyć się 
naszym klientom bezpiecznymi 
produktami najwyższej jakości 
wytwarzanymi zgodnie z surowymi 
wymogami ekologicznymi i norma-
mi jakościowymi.
    
Stosowanie najwyższej jakości 
komponentów i surowców, oraz 
bezkompromisowe podejście do 
kontroli jakości wyznacza nowe, 
najwyższe standardy w branży. 

Posiadamy certyfikat ISO 9000.

EN | Developed over the years 
technology of preparing the 
mixture, dyeing and seasoning the 
products allows our clients to enjoy 
safe products of the highest quality, 
manufactured in accordance with 
strict ecological requirements and 
quality standards. 
    

The use of the highest quality 
components and raw materials, 
as well as an uncompromising ap-
proach to quality control set new, 
highest standards in the industry. 

We have a certificate ISO 9000.

PL | Na ponad 10 tyś. m2 
powierzchni produkcyjnej  
i logistycznej z zastoso-
waniem nowoczesnych linii 
technologicznych powstają  
najwyższej jakości produkty.

EN | On over 10 thousand 
m2 of production and  
logistics area, the highest 
quality products are created 
with the use of modern  
processing lines.

Produkcja
/ Production
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Opatentowana technologia

barwienia produktów

/ patented technology of product dyeing

PL | Opracowana i opatentowana 
przez INCANA technologia barwie-
nia produktów DRY-Technology, daje 
gwarancję jedynej i niepowtarzalnej 
na rynku oferty produktowej. Techno-
logia ta gwarantuje najwyższą jakość 
wybarwienia poszczególnych detali  
i nadaje płytce naturalny efekt.

EN | The DRY-Technology of product 
dyeing, developed and patented by 
INCANA, guarantees an exceptional 
and unique product offer on the market.  
Only this technology guarantees the 
highest quality of staining individual 
details and such a natural effect after 
installing the product on the wall.

Kolorystyka
/ Colour range

BARWIENIE DRY-TECHNOLOgY 
Produkt INCANA

BARWIENIE TRADYCYJNE 
Inny producent
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PL | Wieloetapowa kontrola jakości 
na każdym z etapów produkcyjnych 
i logistycznych gwarantuje naszym 
klientom pewność i bezpieczeństwo  
w dalszej dystrybucji naszych pro-
duktów.

Kontrola jakości
/ Quality control

EN | The multi-stage quality control 
at each of the production and logis-
tic stages provides our clients with 
confidence and safety in the further 
distribution of our products.

ETAP 1 
PRZYGOTOWANIE 

MIESZANKI

/ LEVEL 1 
PREPARATION OF 

THE MIXTURE

ETAP 3 
SEZONOWANIE

/ LEVEL 3 
SEASONING

ETAP 5 
KONTROLA JAKOŚCI 

WYSYŁKA 

 

/ LEVEL 5 

QUALITY CONTROL 

SHIPMENT

ETAP 2 
WYTWARZANIE 

PRODUKTU

/ LEVEL 2 
PRODUCTION 

OF PRODUCT

ETAP 4 
PAKOWANIE 

 

/ LEVEL 4 
PACKING
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PL | Najwyższej jakości dedykowane 
opakowania gwarantują maksymalne 
zabezpieczenie produktu. 
Od Fabryki, aż pod drzwi klienta  
INCANA gwarantuje zabezpieczenie 
swoich produktów przed pęknięciem  
i zarysowaniem.

EN | Top-quality, dedicated packaging 
guarantees maximum product 
security. From the factory up to the 
customer’s door, INCANA guarantees 
protection of its products against 
cracking and scratching.

PL | Logistyka produkcyjna 
i produkcyjno-magazynowa 
odbywa się w ramach jednego 
obiektu, co gwarantuje 
szybką i jakościową realizację 
zamówień.
Termin realizacji zamówień 
– od 3 do 5 dni roboczych 
na terenie całej Europy 
Korzystamy z najbardziej doś-
wiadczonych firm organizują-
cych logistykę na terenie Eu-
ropy.

Logistyka
/ Logistics

EN | Production and  
warehouse manufacturing 
logistics takes place with-
in a single facility, which  
guarantees fast and quality 
order fulfillment.
Order execution dates – from 
3 to 5 business days through-
out Europe. 
We use the most experienced 
companies organizing logis-
tics in Europe.
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Wierzymy w indywidualne podejście 

/ We believe in an individual approach

Zespół handlowy
/ Sales team

PL | Każdy z naszych klientów  
ma wyznaczonego indywidualnego 
terenowego opiekuna handlowego, 
który odpowiada za prowadzenie 
bieżącej współpracy, aktualizowa- 
nie oferty handlowej, wsparcie  
procesów sprzedażowych oraz  
pomoc w rozwiązywaniu ewentu-
alnych problemów.
 

EN |  Each of our clients has a des-
ignated individual sales representa-
tive, who is responsible for running 
ongoing cooperation, updating the 
commercial offer, supporting sales 
processes and helping in solving any 
possible problems.

PL  | Stawiamy na indywi- 
dualne podejście. Słuchamy 
uwag  naszych klientów i do-
pasowujemy naszą ofertę  
indywidualnie do ich potrzeb. 

EN |  We believe in an 
individual approach. We 
listen to the comments of our 
clients and tailor our offer 
individually to their needs.
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Wsparcie sprzedaży
/ Sales support

PL | Indywidualne i profesjonalne 
podejście do klienta zapewnia szyb-
kie i sprawne załatwienie wszelkich 
formalności związanych z obsługą 
bieżących zamówień w językach 
polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i czeskim. 
    
Ponadto naszym klientom oferu-
jemy kompletne materiały do 
wsparcia sprzedaży - profesjonalne 
katalogi, materiały techniczne, 
próbki płytek oraz ekspozycję.

EN | An individual and professional 
approach to the customer ensures 
quick and efficient settlement of all 
formalities related to handling cur-
rent orders in Polish, English, Ger-
man, Russian and Czech. 
    
We offer our clients complete 
materials for sales support. 
Professional catalogues, technical 
materials, samples, exhibitions.  
At the customer’s request, we 
also carry out individual exhibition 
projects.

PL | Nasze biuro han-
dlowe gwarantuje wspar-
cie w zakresie organizacji 
zamówień, logistyki, płatno- 
ści i ewentualnych reklamacji. 

EN | Our sales office  
guarantees support in terms 
of organising orders, logistics, 
payments and possible com-
plaints.
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Na zamówienie klienta, 

realizujemy również 

indywidualne 

projekty ekspozycyjne.

/ At the customer’s request, we also 

carry out individual exhibition projects.
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TALLIN 
/ Tallin 
1400 km

BUKARESZT 
/ Bucharest 

1600 km

BRATYSŁAWA 
/ Bratislava 

600 km

BERLIN 
/ Berlin 

315 km

BOLONIA 
/ Bologna 

1300 km

MADRYT 
/ Madrid 
2500 km

MIńSK 
/ Minsk 
960 km

KIJóW 
/ Kiev 
1100 km

MOSKWA 
/ Moscow 
1700 km

PARYż 
/ Paris 

1300 km

BUDAPESZT 
/ Budapest 
700 km

PRAgA 
/ Prague 

290 km

Działamy  

na terenie  

całej Europy 

/ We operate in the area 

throughout Europe

PL | Firma INCANA zlokalizowana 
jest w Ścinawie na Dolnym Śląsku,  
w południowo zachodniej części 
Polski. Dzięki swojej lokalizacji jest  
w stanie skutecznie zapewnić 
obsługę logistyczną swoim par-
tnerom na terenie całej Europy. 
 
EN | The INCANA company is lo-
cated in Ścinawa, Lower Silesia, in 
the south-western part of Poland. 
Thanks to its location, it’s able to 
effectively provide logistics services 
to its partners throughout Europe.

/ Location
Lokalizacja
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/ They trusted us
Zaufali nam
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INCANA S.A.

ul. Witosa 10

59-330 Ścinawa

Polska / Poland

tel. / phone: +48 768 437 080

fax: +48 768 437 317

   

  

  

  

  

www.incana.com

incana@incana.pl

www.facebook.com/incanasa

Instagram: incanasa

Pinterest: incanasa


