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Lacksystem för generationer.
Mer än 130 år av Spies Hecker.
Spies Hecker har skrivit färghistoria i mer än 130 år. Vi erbjuder framtidens produkter för reparation av personbilar och kommersiella fordon.
Idag är vi en av de ledande leverantörerna i denna industrin. Vi har en lång tradition av att vara först med de viktigaste produktutvecklingarna
i lackens historia. Spies Hecker har lång erfarenhet, allt från färgen man använde för att måla droskor 1882 till dagens moderna
fordonslacker.
Från det att vi grundades tills idag har vi haft en intensiv produktutveckling tillsammans med våra kunder. Kundernas behov är en av
drivkrafterna i vårt innovativa utvecklingsarbete som gör att Spies Hecker idag är en ledande aktör inom segmentet.
Milestones

1882

Företaget grundas / produktion av lack för droskor påbörjas.

1900

Fordonslack inkluderas i produksortimentet.

1912

Företaget byter namn till Spies, Hecker & Co.

1948

Byggnation av en ny och modern företagsbyggnad.

1955

Spies Hecker börjar exportera lack.

1974

Integrering i Hoechst-koncernen.

1979

Spies Hecker levererar varor till sina första utomeuropeiska kunder.

1980

Marknadslansering av 2-skiktssystemet – baslack 293/295 och klarlack.

1981

Spies Heckers första Träningscentrum.

1994

Lansering av vattenbaserad skiktteknik – Permahyd 280/285.

1999

Integrering i DuPont koncernen.

2004

Marknadslansering av ett mixsystem för kommersiella fordon.
Den första UV-härdningsprodukten.

2007

125-årsjubileum.
Det nya Spies Hecker-centret öppnas i Köln.

2010

Permahyd baslack Hi-TEC 480 lanseras.

2013

Integrering 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.

Passion för fordonsbranschen med Spies Hecker.
Bilar som gestaltar tidsperiodens anda. Detta speglar också vår senaste kalender ”Passion 2014”.
Oavsett hur mycket fordonen i kalendern skiljer sig åt – de kan vara klassiker, gamla, nya eller till och med magnifika moderna fordon – så har
de utvalda modellerna en sak gemensamt:
”Samtliga bilar visar en särskild livsstil och fantastisk passion.”
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_se/sv_SE/about-spieshecker/history.print.html

