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Lakksystemer for generasjoner.
Mer enn 130 år med Spies Hecker.
Spies Hecker har skrevet lakkhistorie i mer enn 130 år. Med fremtidsrettede produkter for reparasjoner av personbiler og nyttekjøretøy, er vi
en av de ledende leverandørene på dette feltet i dag. Vi har en lang tradisjon for banebrytende utvikling av viktige lakkprodukter i hver enkelt
epoke. Fra lakkering av vogner i 1882, til lakkering av det moderne kjøretøyet, har Spies Hecker gått en lang vei. Fra den spede begynnelse
og til i dag, har alltid kundens ønske for tekniske løsninger og et tett samarbeidsforhold vært kjernen i vår filosofi.

Noen milepæler

1882

Selskapsetablering / lakkprodukter for vogner.

1900

Lakkering av kjøretøy inkluderes i produktspekteret.

1912

Selskapet Spies, Hecker & Co. GmbH etableres.

1948

Oppføring av en ny, moderne kontorbygning.

1955

Spies Hecker begynner å eksportere lakk (NL).

1974

Integreres i Hoechst-gruppen.

1979

Spies Hecker leverer til sin første oversjøiske kunde .

1980

Markedsføring av 2-lagssystemet – Baselakk 293/295 og klarlakk.

1981

Det første Spies Hecker opplæringssenteret.

1994

Lansering av vannbasert baselakk-teknologi – Permahyd 280/285.

1999

Integreres i DuPont-gruppen.

2004

Markedsføring av et system for konsentratblanding for nyttekjøretøy.
Første UV-herdende produkt.

2007

125-års jubileum.
Åpning av det nye Spies Hecker-senteret i Køln.

2010

Lansering av Permahyd baselakk Hi-TEC 480.

2013

Integrert i Axalta Coating Systems.

2014

Introduction of the revolutionary fast drying Speed-TEC Clear Coat 8800.

2015

Official Team Supplier of the Formula One team of Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Digital solutions in the mixing room: new ColorDialog Phoenix with associated Phoenix software.

2016

Complete Speed-TEC technology with the Surfacers 5500 / 5500.

2018 until today

Launch of Race-Technology with the Race Clear Coat 8700.
Colour Management to work in a 100% digital process.

Lidenskap for bil med Spies Hecker.
Biler legemliggjør tidens ånd. Dette avspeiles også i vår nyeste kalender «Lidenskap 2014».
Samme hvor forskjellige kjøretøyene i kalenderen er – gamle klassikere, eller nyere, eller til og med dagens storslåtte kjøretøy – de utvalgte
modellene har alle én ting felles:
«Hver og en av dem uttrykker en viss livsstil og lidenskap for bilen.»
&

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_no/no_NO/about-spieshecker/history.print.html

