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ICR, Industria Chimica Reggiana, została założona w 1961 w 
Reggio Emilia, Włochy. Dynamiczny rozwój pozwolił na ugruntowanie 
jej pozycji na wielu polach. Główną specjalnością firmy od zawsze był 
jednak car-refinish, gdzie inwestowowała większość swoich zasobów 
ludzkich i technologicznych.
WW ciągu kilku dekad ICR ugruntowała swoją pozycję w tej branży za 
pomocą marki Sprint, rozpoznawalnej na większości globu z jej 
znakiem rozpoznawczym, charaktresytycznymi pionowymi pasami.  

Nasza firma istnieje na rynku od 1991 roku. Skromne początki 
pamiętające łódzką giełdę samochodową gdzie zaczynało wielu 
właścicieli dzisiejszych firm branży samochodowej przeobraziły się w 
prężnie działającą znaną firmę INEZ. Dziś swoją działalnością 
obejmujemy nie tylko teren woj. łódzkiego ale również wysyłkową 
sprzedaż na terenie całej Polski oraz partnerów handlowych z Unii 
Europejskiej.
PProwadzimy sprzedaż niezbędnych materiałów do tzw. Car Refinish’u 
i to począwszy od zaprawki lakierniczej dla amatorów, poprzez 
profesjonalne szpachle, podkłady, lakiery do komór lakierniczych i 
urządzeń wyposażenia warsztatu blacharsko-lakierniczego.

W 2017 roku zostaliśmy oficjalnym i jedynym przedstawicielem na 
terenie Polski produktów Sprint - flagowej marki włoskiej firmy ICR.

SINCE 1961
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SZPACHLE
S99 UNISOFT PUTTY WHITE  - 750 ML

Kolor: Biały
Uniwersalna szpachla najnowszej generacji. Łatwa w nanoszeniu 
i w szlifowaniu. Bardzo dobra przyczepność.

P50 TEX FIBERGLASS PUTTY  - 1,2 KG
Kolor: Szary
Specjalna szpachla poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym. 
Używana przy szpachlowaniu znaczących nierówności. Posiada drobno 
cięte włókno, co pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni po 
szlifowaniu.

S21 METAL PUTTY  - 750 ML
Kolor: Aluminium
Szpachla poliestrowa z wysoką zawartością drobin aluminiowych co 
poprawia przyczepność i twardość. Do zastosowania przy punktowych, 
głębokich uszkodzeniach.

S35 PLASTIC PUTTY  - 500 ML
Kolor: Ciemny szary
Elastyczna szpachla, zalecana do plastików z wyjątkiem polietylenu. Jej 
skład zapewnia doskonałą przyczepność i łatwe szlifowanie.

S72 UNIVERSAL PUTTY GRAY  - 2 KG
Kolor: Szary
Solidna uniwersalna szpachla poliestrowa. Charakteryzuje się dobrą 
przyczepnośćią i łatwością szlifowania



PODKŁADY
F36 VARIOFILLER HS DARK GRAY  - 1 L

Kolor: Ciemny szary
Wysokowydajny, akrylowy podkład gruntujący 2K z dużą zawartością cząstek 
stałych. Charakteryzuje się wysokim stopniem wypełnienia i dość łatwą 
aplikacją. Proporcje mieszania 5:1 z utwardczaczem C35.

F35 VARIOFILLER HS GRAY  - 1 L
Kolor: Szary
Wysokowydajny, akrylowy podkład gruntujący 2K z dużą zawartością cząstek 
stałych. Charakteryzuje się wysokim stopniem wypełnienia i dość łatwą 
aplikacją. Proporcje mieszania 5:1 z utwardczaczem C35.

F34 VARIOFILLER HS WHITE  - 1 L
Kolor: Biały
Wysokowydajny, akrylowy podkład gruntujący 2K z dużą zawartością cząstek 
stałych. Charakteryzuje się wysokim stopniem wypełnienia i dość łatwą 
aplikacją. Proporcje mieszania 5:1 z utwardczaczem C35.

F32 PLUS FILLER HS BLACK  - 1 L
Kolor: Czarny
Dwukomponentowy akrylowo-poliuertanowy podkład z niską zawartością 
rozcieńczalnika. Świetnie schnie, również przy podwyższonej wilgotności powietrza. 
Posiada dobre właściwości wypełniające. Ułatwiony proces szlifowania w związku z 
naturalnym efektem skórki pomarańczy. Proporcje mieszania 5:1 z utwardczaczem C35.

C35 HARDENER HS 5:1 NORMAL  - 200 ML
Kolor: Bezbarwny
Utwardzacz do podkładów, stosowany w proporcji 5:1.
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LAKIERY BEZBARWNE
H43 ACRYTEK CLEAR ANTISCRATCH  - 1L

Kolor: Bezbarwny
Lakier bezbarwny o wysokim połysku i specjalnej recepturze 
zapewniającej podwyższoną odporność na zarysowania. 
Przeznaczony do mieszania z utwardzaczem w proporcji 2:1.

H55 GT CLEAR HS ANTISCRATCH  - 1L
Kolor: Bezbarwny
Nowa generacja lakieru bezbarwnego HS 2K o wysokiej odporności 
na zarysowania. Bardzo łatwy w nakładaniu. Wysoki poziom 
rozlewności i krycia. System mieszania z utwardzaczem 2:1.

C43 HARDENER STANDARD  - 500 ML
Kolor: Bezbarwny
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego H43. Proporcje mieszania 2:1.

C03 UNIHARDENER NORMAL  - 500 ML
Kolor: Bezbarwny
Uniwersalny utwardzacz idealny do lakierów bezbarwnych H55. 
Proporcje mieszania 2:1.



CZYSZCZENIE RĄK

V62 WHITE FRESH HAND-CLEANER  - 4 KG
Kolor: Biały
Pasta do mycia rąk dla lakierników i mechaników. Zawiera 
wyciąg z olejków limonki dzięki czemu pozwala na szybsze 
usuwanie brudu i tłuszczu. Nie wysusza skóry. Zawiera 
materiały mineralne i jest w 90% biodegradowalna.
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