
Концерн Di Donato має більш ніж шістдесятирічний досвід роботи в світі кольору і 
будiвництва, і завдяки набутим знанням і постійному вивченню досліджень та 
інноваціям, в даний час вважається однією з провідних італійських компаній з 
виробництва лакофарбових матеріалів.

Колір, стиль і креативність - ось ті основні елементи, за допомогою яких компанія Di 
Donato розробила проект “Work in Colors”: широкий асортимент продукції для 
будiвництва, який поєднує в собі різні стилі і якiсть продукції. 

В нашому світі кольору є двi лінії продуктів: 

Премiальнi декоративні матеріали Art'e Style від Antica Signoria

Лiнiйка спецiалiзованих професiйних фарб IVC

Концерн Di Donato:
https://artestyle.com/

Колір надає стилю оточенню, його вибір означає врахування всіх елементів
дизайну та декору - меблі, підлога, картини та текстиль. Важливо, щоб між
кольорами в інтер'єрі була збережена гармонія. 
Завдяки палітрі homedecor можна легко та інтуїтивно переміщатися у безлічі
вiдтiнкiв завдяки чотирьом групам кольорiв, визначеним провiдними фахівцями: 
Design, Soft, Multi та Vital.

Власне програмне забезпечення ColorManager® та високоякiснi тонуючi пасти 
гарантують отримання насиченого стiйкого кольору.

Декоративнi матерiали Antica Signoria:
https://artestyle.com

Фарби IVC:
http://www.ivc.it/



Сертифікати якості

Захист навколишнього середовища, повагу до природи і благополуччя
співробітників - це ті елементи, які визначають етику і відповідальність групи
DiDonato перед суспільством.

Сертифікація для біо-будівництва
У виробництві продукції Antica Signoria, IVC 
використовуються барвники Ecolable Bioline, 
які поєднують чудові експлуатаційні суміші
Bioline з природним затверджувачем і не 
містять цементу.

Знак якості
GREEN EFFORT (Екологічно чисті зусилля) 
Присуджується передовим фабрикам, де 
рівень шкідливих речовин ЛОС (летючі 
органічні сполуки) на 10% нижче необхідного 
мінімуму

Сертифікат відповідності екологічно чистим 
будівлям
http://www.anab.it/

Розпочата в 1999 році у співпраці з австрійськими та німецькими інституціями IBO і 
IBN, сертифікаційна діяльність ANAB здійснюється з 2004 року завдяки угоді з ICEA, 
акредитованим інститутом сертифікації органічних і натуральних продуктів.Це
партнерство, засноване на принципах незалежності, неупередженості та 
компетентності, яке забезпечує максимальну прозорість для користувачів і компаній і 
дозволяє удосконалювати екологічні продукти для будівництва та оздоблення. ANAB 
надає стандарти на продукцію, в той час як ICEA проводить сертифікацію і перевіряє
матеріали та виробничі процеси.

Бренд ANAB - CERTIFIED ПРОДУКТ ДЛЯ ПОБУДОВИ визначення запасів, які
виробляють низький вплив на навколишнє середовище, що відповідає вимогам, що
пред'являються до будівельних матеріалів, наданих в рамках найбільш важливих
систем сертифікації та оцінки будівель, таких як ITHACA, LEED, SB100, і вони 
забезпечують гарантію поваги здоров'я і безпеки кінцевих користувачів і 
працівників. Знак ANAB - сертифікований продукт ДЛЯ BIOARREDO (сертифікації для 
мобільного bioecologico), гарантує походження сировини з контрольованих ланцюгів і 
відсутність забруднюючих речовин або токсичних компонентів.    Біоекологічні знаки 
якості, які оголошені ANAB у співпраці з ICEA, являють собою важливий орієнтир для 
будівництва справді екологічно чистих будівельних організмів (а також пропонують 
певний елемент для ініціатив, спрямованих на ЗЕЛЕНІ КУПІВЛІ, як передбачено DM
203/03).
ANAB також є одним із засновників Natureplus® - Міжнародної асоціації зі сталого 
будівництва і життя - в рамках стратегії співробітництва та інтеграції з основними 
міжнародними гравцями в секторі стійкого будівництва, яка завжди була характерною 
рисою її діяльності. Між ANAB-ICEA і Natureplus® встановлюється угоду, яка передбачає 
взаємне визнання двох брендів для компаній, які мають намір отримати ці два знака, з 
перспективою ще більшої інтеграції між двома системами сертифікації.

Декоративнi матерiали Antica Signoria:
https://artestyle.com

Фарби IVC:
http://www.ivc.it/
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Почесний член асоціації ASSOVERNICI
https://www.assovernici.it/

Assovernici є промисловим об'єднанням, що працюють в секторі лакофарбової
продукції. Асоціація була заснована з метою стати центральним суб'єктом індустрії
лакофарбової продукції в Італії, друга за значимістю в Європі, здатна представляти
реалії країни на національному і міжнародному рівнях. Assovernici є авторитетним і
компетентним довідником для лакофарбової промисловості Італії. З цієї причини
Асоціація працює над розвитком і просуванням сектора і надає підтримку
асоційованим компаніям у вирішенні проблем, що виникають у все більш
конкурентному і постійно розвивається секторі. У повній відповідності зі своїм
Кодексом етики і чинним законодавством, Assovernici пропонує:- захищати і просувати
лакофарбову галузь;- сприяти прогресу асоційованих компаній;- надавати інформацію в
технічно-нормативному контексті;- надавати своєчасну і конкретну інформацію
компаніям-членам;- сприяти прозорості галузі та чесної конкуренції;- допомагати в
діалозі з національними і міжнародними органами і установами. Що стосується
технічної нормативно-правової бази, Assovernici зобов'язується надавати своїм
асоційованим членам дослідження і аналіз діючих норм, а також допомогу в їх
застосуванні. Саме з огляду на це Асоціація дала життя комітетам, які збирають
експертів безпосередньо з асоційованих компаній і займаються розслідуванням
питань, що мають особливе значення для операторів в цьому секторі.

Сертифікат якості науково-технічного
експериментального інституту будівництва
http://istedil.it/

Експериментальний будівельний інститут (ISTEDIL) є науково-технічним закладом,
який здійснює свою роботу в багатьох секторах громадянського будівництва.
Метою компанії є виконання всіх технологічних заходів, які необхідні для оцінки і
забезпечення безпеки і якості будівельних матеріалів, будівель.
Для цього компанія:
• проводить дослідження від свого імені і від імені третіх осіб, а також у співпраці з
іншими італійськими та іноземними організаціями
• виконує від імені третіх осіб дослідження і розрахунки, обстеження і випробування
конструкцій і грунтів підстав, перевірки технічної придатності продукції і промислових
товарів, перевірки відповідності продукції, оцінку екологічних систем і відповідну
сертифікацію. проводить навчальні заходи з організацією конференцій та семінарів і
підготовкою технічних і наукових публікацій.
• здійснює сертифікацію продукції, обладнання та машин з дозволу міністерства
• будує і поставляє наукове обладнання, проектує і поставляє лабораторії
• здійснює бізнес-консалтинг в області якості для дизайн-студій виробників
будівельних матеріалів і будівельних компаній.

Декоративнi матерiали Antica Signoria:
https://artestyle.com

Фарби IVC:
http://www.ivc.it/
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Natural Color System.Ліцензований партнер 
колірноїмоделі NCShttps://www.ncscolour.it/

NCS - Natural Color System ® © - логічна система сортування кольорів, заснована на тому,
як вони сприймаються і визнаються на міжнародному рівні як універсальна мова

кольорів.
За допомогою хроматичної системи NCS кожен можливий колір поверхні може бути
описаний і ідентифікований спеціальним кодом (позначення NCS).NCS S 4030-R90B

Система NCS, розроблена компанією NCS Color AB зі Стокгольма
(Швеція), заснована на більш ніж 70-річних дослідженнях кольору і є сьогодні найбільш
поширеною системою кольорів і використовується в практичних цілях в усьому світі,
компаніями-виробниками матеріалів, архітекторами і дизайнерами. За допомогою
системи NCS легко аналізувати, вибирати, спілкуватися і контролювати кольори.

Універсальність системи NCS також обумовлена тим фактом, що її використання
знаходиться за межами матеріалу, де будуть застосовуватися ідентифіковані кольори.

Система NCS визначається як: «Універсальна мова кольору», тому що вона
допомагає професіоналам за кольором у всьому світі, використовуючи унікальну мову,
який не залишає місця для помилок в комунікації. Система NCS заснована на шести
елементарних кольорах; кольори, які не можуть бути пов'язані з будь-яким іншим
кольором на рівні сприйняття:

1. білий (W)
2. чорний (S)
3. жовтий (Y)
4. червоний (R)
5. синій (B)
6. зелений (G)

Позначення кольорів NCS засновані на схожості з цими шістьма
елементарними кольорами.

Сертифікат етики та екології

Незалежний і кваліфікований інститут сертифікації,
некомерційний консорціум, створений експертами в
галузі контролю та сертифікації, орієнтований на етичні та
екологічні критерії стійкості. ICEA вносить вклад у
стійкий розвиток фабрик за допомогою контролю і
сертифікації італійських компаній в області етичних і
екологічних стандартів. ICEA пропонує діючим
операторам сертифікати для світового ринку, визнані
іноземними органами з сертифікації та акредитовані
національними і міжнародними організаціями.

Декоративнi матерiали Antica Signoria:
https://artestyle.com

Фарби IVC:
http://www.ivc.it/

https://www.ncscolour.it/


Європейський сертифікат якості. 

Маркування СЕ для сумішей та зовнішніх

покриттів

https://it.wikipedia.org/wiki/Marcatura_CE

Маркування CE називає набір обов'язкових практик для всіх продуктів, для яких існує
директива організації, яка також включає в себе застосування символу з буквами «CE»
маркування на об'єкті продукту (звідси і назва). Це здійснюється виробником
регульованого продукту в Європейському Союзі, який заявляє за допомогою декларації
про відповідність або експлуатаційних характеристиках для будівельних виробів, що
продукт відповідає вимогам безпеки, передбаченими директивами або правилами ЄС.

Підтвердження відповідності продукції європейським вимогам
здійснюється різними способами, наприклад, лабораторні випробування типового
зразка або інспекція виробництва. Наносити маркування СЕ, без наявності доказів що
продукція відповідає вимогам не можна. Маркування СЕ, що діє з 1993 року,
вказує на дотримання всіх зобов'язань, покладених на виробників (або імпортерів)
щодо їх продукції (або тих, які поставлені на ринок під їх особисту відповідальність)
відповідно до директив ЄС, дозволяють вільний маркетинг продуктів, зазначених на
європейському ринку.

Концерн DiDonato

https://didonatospa.it/

Почесний член асоціації National Association

for Thermal and Acoustic Insulation

(енергоефективна теплова та акустична

ізоляція)

https://www.anit.it/

ANIT - це некомерційна асоціація, основними цілями якої є поширення, просування і
розвиток теплової та акустичної ізоляції в будівлях і промисловості як засоби захисту
навколишнього середовища, і добробут людей. ANIT просуває законодавчі і технічні
регламенти, активно беручи участь в головних комітетах і робочих групах сектора при
Міністерстві економічного розвитку, Міністерстві навколишнього середовища,
Італійському теплотехнічному комітеті UNI. Асоціація також співпрацює з іншими
організаціями та установами з метою сприяння енергозбереженню та акустичному
комфорту в таких будинках, як ENEA, Кіотський клуб, Sacert, Legambiente, Національна
рада з зеленої економіки, Фонд сталого розвитку, RSE, ITC CNR, Fast. ANCE.
ANIT представляє в 2019 році: більше 90 членів компанії (виробники матеріалів і систем
для теплової та акустичної ізоляції, виробники вимірювальних приладів і лабораторій),
понад 2700 індивідуальних членів (професійні фірми, проектні фірми, будівельні
компанії і технічні фахівці сектора) і понад три тисячі почесних членів (державні і
приватні органи, університети та будівельні школи, професійні ордена).
Компанії є виробниками матеріалів і систем для теплової та акустичної ізоляції, а також
компаніями, які займаються розробкою правильної діагностики, установки і досліджень
в області енергетики і акустики. ANIT створює загальний центр взаємовідносин між
членами та організовує робочі групи, в рамках яких члени мають можливість порівняти
свої ідеї з питань теплової та акустичної ізоляції. За допомогою заходів і курсів він сприяє
технічного навчання на високому рівні як для професійних членів, так і для технічних
фахівців компанії. Нарешті, він створює і розробляє робочі інструменти
для професійного світу, такі як прикладне програмне забезпечення, керівництва, бази
даних.

Декоративна штукатурка DiDonato

https://artestyle.com/
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