Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników budujemy trwałe relacje z klientami
poprzez precyzyjne dopasowywanie produktów oraz
rozwiązań technologicznych do ich określonych potrzeb i oczekiwań. Wskazujemy możliwości i wdrażamy
innowacyjne metody zwiększające efektywność pracy.

W tym roku razem z naszym partnerem firmą
Heidelberg Coatings zapraszamy na inaugurację
Forum Innowacji w Lakiernictwie, które będzie
miejscem wymiany doświadczeń i profesjonalnego
doradztwa branżowego.
Odbędą się warsztaty i pokazy innowacyjnychi
oszczędnych technologii oraz wyposażenia lakierni,
jak również ochrony lakiernika. Będzie możliwość
przetestowania maszyn i urządzeń. Pokażemy jak
uzyskać modne powłoki, efekty i wykończenia.

Firma Heidelberg Coatings jest obecna na rynku
europejskim od ponad 60 lat jako producent
profesjonalnych rozwiązań dla przemysłu, handlu
i rzemiosła. Dostarczamy wysokiej jakości lakiery
akrylowe, wodne, lakiery UV, bejce, oleje i woski,
które dostępne są w ofercie naszego partnera - firmy
Fornir Line.
Nasze laboratorium w Heidelbergu stale pracuje
nad udoskonalaniem produktów. Misją Heidelberg
Coatings od początku jej działalności jest przede
wszystkim satysfakcja klienta.
Na Forum Innowacji w Lakiernictwie zaprezentujemy
najnowsze trendy wykonania powłok lakierniczych
i olejowanych, wykończeń matowych oraz
oryginalnych efektów specjalnych.

26.09 i 27.09 w godzinach 9.00-17.00
28.09 w godzinach 9.00-13.00

Biuro Handlowe Pernak Maria
Wykorzystując wiedzę i doświadczenie w pracy
z fornirami naturalnymi, staramy się spełniać
wszystkie życzenia Naszych klientów. Uzupełnieniem
naszej oferty są: okleiny modyfikowane, obłogi,
obrzeża i tarcica sucha.
Nasze produkty trafiają do producentów mebli,
wyposażenia wnętrz, stolarki budowlanej oraz osób
indywidualnych.
Na Forum Innowacji w Lakiernictwie zaprezentujemy
naturalne forniry europejskie oraz egzotyczne.

Akcesoria lakiernicze Barbara Skrobisz
Zajmujemy się importem i sprzedażą sprzętu do
lakierowania natryskowego, jako wyłączny polski
dystrybutor produktów firmy AEROMETAL S.A..
Głównym atutem naszej firmy i powodem do
dumy jest jakość i szybkość serwisu, jaki gwarantujemy
naszym klientom. Nasza firma prowadzi stały
magazyn części zamiennych, dzięki czemu mamy
możliwość natychmiastowej naprawy sprzętu.
Na Forum Innowacji w Lakiernictwie zaprezentujemy
urządzenia lakiernicze i metody lakierowania
natryskowego w nowoczesnym warsztacie:
• Pistolety lakiernicze (AEROMETAL, AEROMEXIM)
• Urządzenia przygotowania powietrza (filtroregulatory AEROMETAL, SAGOLA )
• Środki ochrony dróg oddechowych (INAIR)
• Pompy membranowe i tłokowe (MBP)
• Urządzenia do mycia pistoletów lakierniczych
(UNIRAM)

SOEST

Ingenieursbureau
& Handelsonderneming B.V.
Mamy duże doświadczenie w procesie końcowym
obróbki elementów drewnianych, metalowych oraz
kompozytu. Specjalizujemy się w automatyzacji
procesów lakierniczych (głównie szlifowania oraz
malowania), dzięki czemu nasi klienci znacząco
usprawnili swój proces produkcji.
Na Forum Innowacji w Lakiernictwie zaprezentujemy
innowacyjną szlifierkę oraz polewarkę szczotkową
duńskiej firmy Ceetec A250- aby przekonać Państwa
jak wiele korzyści niesie ze sobą automatyzacja
procesów lakierniczych jak i szlifierskich.
Na miejscu będą Państwo mieli niepowtarzalną okazję
przetestowania maszyny na własnych elementach
(min. dł.: 2,2m, max. szer. 25cm, max wys. 10cm).
Zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa
w spotkaniu.

Jesteśmy holenderskim producentem maszyn
przeznaczonych do wykańczania produktów
drewnianych. Współpracujemy z firmą Heidelberg
Coatings, która posiada szeroką gamę produktów. W
naszym portfolio posiadamy maszyny od najprostszej
konstrukcji do skomplikowanych rozwiązań dla
małych, średnich i dużych producentów parkietów
i mebli.
Na Forum Innowacji w Lakiernictwie będziemy
prezentować linię lakierniczą z zastosowaniem lamp
LED i z wykorzystaniem oleju LED firmy Heidelberg
Coatings.

Zapraszamy na naszą stronę www.soestbv.nl, aby
zapoznać się z aktualną ofertą.

Współpraca z czołowymi producentami z Europy,
Ameryki i Azji pozwoliła stworzyć niezwykle bogate
portfolio produktów o najwyższej jakości kierowane
do szeroko pojętego przemysłu lakierniczego. Dzięki
wytrwałym staraniom w rozwój firmy i prezentowanej
oferty staliśmy się wyłącznym dystrybutorem marki
Kovax i Presta na polskim rynku. Specjalizujemy się
we wdrażaniu materiałów szlifierskich i polerskich.
Wiele lat ciężkiej pracy pozwoliło na zbudowanie
solidnej marki, która zdobyła uznanie wielu klientów.
Na Forum Innowacji w Lakiernictwie w formie
warsztatów zaprezentujemy nowoczesne i oszczędne
sposoby szlifowania i polerowania.

Jako Blowtherm stale wprowadzamy nowe
technologie lakiernicze. Istotne - robimy to
kompleksowo. To m.in. kabiny czy śrutownie. Jednak
dbamy też o jak najbardziej wydajną, efektywną
i efektowną pracę lakierników. Dlatego zapewniamy
także właściwy sprzęt. Importujemy produkty
marki Colad, Hamach czy SATA. Mamy też jednak
technologię zabezpieczenia kadry lakierniczej, kabin
i pomieszczeń na lakierni.
Współpraca z nami to dwie główne korzyści:
1. Gwarancja ciągłego nadążania za innowacjami. To
pewność stałego trzymania wysokiej pozycji na rynku.
2. Inwestycja, która w perspektywie długofalowej
przynosi oszczędności. To oznacza przecież większe
zyski.
Dowiedz się więcej w rozmowie z nami na Forum
Innowacji w Lakiernictwie. Zapraszamy.

