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SBU Pigmenty a barviva 
• Jeden z předních výrobců pigmentů a barviv 

• Export do více než 50 zemí světa, globální distribuční síť 

• Rozsáhlé zkušenosti s prodeji na trzích v Evropě, USA a Asii 

• Vysoká kvalita technického (aplikačního) servisu u zákazníků 

• Člen ETAD 

• Výzkumný a vývojový tým – odd. výzkumu SBU PaB (spolupráce s VUOS a VŠ) 

• Certifikáty - ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 

• Logisticky výhodná poloha v Evropě 

• Široké výrobkové portfolio: organické pigmenty,  organická barviva, OZP 

• Počet zaměstnanců:  452 

• Obrat v roce 2012: 1.221 mil. Kč 

 



Historie SBU PaB 
►Počátek výroby barviv v Rybitví 

 

►Zahájení produkce organických pigmentů (P.Y.1, P.R.2, P.R.3) 
 

►Založení společnosti SODB (Sdružení pro odbyt dehtových barviv) 

►Produkce antrachinonových barviv a pigmentů, výroba FCM 
prováděna rozpouštědlovou technologií (P.Bl.15) 
 

►Produkce pigmentů bez obsahu PCB pomocí kontinuální  pečící 
technologie (P.Bl.15, 15:1) 
 

►Produkce diazokondenzačních pigmentů (P.Y.93, 95, P.R.144, 166, 214)  
►Přejmenování společnosti SODB na akciovou společnost OSTACOLOR 

 

►Zavedení výroby barviva v tekuté formě 
 

►Zahájení výroby další skupiny HPP – benzimidazalonů 
 

►Sloučení OSTACOLOR a Synthesia – vytvoření SBU Pigmenty a Barviva 
 

►Zahájení výroby DPP červení 
 

►Převzata produkce barviv od fy. SPOLCHEMIE 
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SBU Pigmenty a Barviva 
Prodeje dle segmentů 2012 



Prodeje SBU PaB 
ve 2012  
podle teritorií  

USA 

EU 

Asie 

Ostatní 



Organická barviva 

 Tržby v úrovni cca 255 mil. Kč za rok 

 Široký sortiment - celkem cca 250 obchodních značek (práškové i 

tekuté formy) 

 Významné trhy: Itálie, Turecko, Španělsko, Německo, Rusko, 

Řecko, ČR 

 Dodávky do textilních i netextilních aplikací 

 Rozvojovou oblastí jsou zejména netextilní aplikace : barvení 

dřeva, bytová a stavební chemie, kožařské aplikace, polotovary 

pro ink jet formulace 



Barviva 

Třída Obchodní název Aplikace 

Přímá Saturn Barvení celulózových materiálů 

Kypová Ostanthren Barvení celulózových materiálů 

Reaktivní 

Ostazin H 

Ostazin V 

Ryvalon 

Textilní tisk, Pad-barvení celulózových mat. 

Barvení a tisk celulóz. materiálů 

Barvení celulózových materiálů 

Kyselá 

Egacid, Rybacid 

Chromolan 

Rylan, Ostalan 

Lanegal 

Ostaton 

Barvení vlny, přírodního hedvábí a polyamidu 

Barvení vlny a polyamidu 

Barvení vlny a polyamidu 

Speciální barviva pro barvení vlny a polyamidu 

Speciální barviva pro barvení dřeva 

Disperzní Ostacet Barvení polyesteru, polyamidu a acetátu 

Pro papír 

Pro kůže 

Rybacel 

Korostan 

Barvení papíru 

Barvení kůže 



Opticky zjasňující prostředky 

Třída Obchodní název Aplikace 

OZP Rylux 
Opticky zjasňující prostředky pro textilní 
materiály a papír, detergenty 



Organické pigmenty 

 Tržby v úrovni cca 960 mil. Kč za rok 

 Sortiment pigmentů – High Performance Pigments (HPP), specializované formy 

klasických pigmentů, celkem cca 60 obchodních značek 

 Dle chemických skupin – azopigmenty, disazokondenzační, benzimidazolonové, 

DPP, isoindolinonové, ftalocyaninové, antrachinonové, …) 

 Sortiment pigmentových preparací – vodné i nevodné, celkem cca 90 značek 

 Dodávky pigmentů k nadnárodním firmám i menším a středním spotřebitelům 

celosvětově 

 



Pigmenty 

Třída Obchodní název Aplikace 

Pigmenty Versal nátěrové hmoty, tiskové barvy, plasty 

Pigmentové 
preparace 

Versaprint textilní tisk 

Versanyl vodné NH 

Spoloxyl barvení papíru 

Rykolen, Rykobar masterbatche (PE), (PVC) 



Ukázky aplikačních možností pigmentů  

Autolaky a práškové nátěrové hmoty  

       Vlákna 



Tiskové barvy 

Ukázky aplikačních možností pigmentů  

Plasty 



Spolupracující pracoviště  

• Univerzita Pardubice 

 

• Vysoké učení technické  Brno 

 

• Vysoká škola chemicko-technologická 

 

• Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 

  

• Ústav chemických procesů AV ČR 

 

• Ústav makromolekulární chemie AV ČR   



SBU PaB – další vývoj 2013-2016 

 Dlouhodobý rozvoj segmentu organických pigmentů (zejména HPP) 

 Investice do výroby organických pigmentů (kapacity, technologie) – 

plán investičních nákladů pro období 2012-2014 cca 12 mil. € 

 Teritoriální rozvoj prodejů (zejména JV Asie, Jižní Amerika) 

 Zavádění nových nebo inovovaných značek do sortimentu, rozvoj 

pigmentových preparací, zákaznické projekty s klíčovými partnery 

 Zvýšení efektivnosti výroby, automatizace a modernizace zařízení 

 Vývoj nových a inovovaných produktů, další rozšíření spolupráce s 

univerzitami 

 Plnění podmínek nové eko-legislativy (REACH) 



Partnerství pro chemii 
CZ.1.07/2.4.00/31.0062 
1. 2. 2012 – 31. 1. 2014 

Partneři projektu: 

Prezentace byla realizována v rámci projektu Partnerství pro chemii  

za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů EU a MŠMT 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


