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Laksystemen voor generaties.
Meer dan 135 jaar Spies Hecker.
Spies Hecker schrijft al meer dan 135 jaar geschiedenis. Met innovatieve producten voor de reparatie van personenauto’s en zwaar vervoer,
zijn we één van de toonaangevende leveranciers in de branche. We kennen een lange traditie van baanbrekende ontwikkelen op het gebied
van lak in elk tijdperk. Van koetslak in 1882 tot de moderne afwerking, Spies Hecker heeft een lange weg afgelegd. Van het begin tot de dag
van vandaag zijn klantgerichte technische oplossingen en een nauwe partnerschap met onze klanten altijd de kern geweest van onze
filosofie.

Enkele mijlpalen.

1882

Oprichting van de organisatie/ lakken voor koetsen.

1900

Lakken voor de afwerking van voertuigen werden opgenomen in het productassortiment.

1912

De samenwerking Spies, Hecker & Co. GmbH wordt gevestigd.

1948

Bouw van een nieuw, modern gebouw.

1955

Spies Hecker start met het exporteren van lak (NL).

1974

Integratie in de Hoechst Group.

1979

Spies Hecker levert haar eerste klanten in overzeese gebieden.

1980

Marktlancering van het 2-laagssysteem Basislack 293/295 en blanke lak.

1981

Het eerste Spies Hecker Training Centrum.

1994

Lancering van watergedragen basislaktechnologie - Permahyd 280/285.

1999

Integratie in de DuPont Group.

2004

Marktlancering van het menglaksysteem voor zwaar vervoer. Eerste UV-product.

2007

125e verjaardag.
Opening van het nieuwe Spies Hecker Center in Keulen.

2010

Lancering van Permahyd Basislack Hi-TEC 480.

2013

Integratie in Axalta Coating Systems.

2014

Introductie van de revolutionaire sneldrogende Speed-TEC Klarlack 8800

2015

Officieel leverancier van het Formula 1 team van Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Digitale oplossingen voor de mengkamer: de nieuwe ColorDialog Phoenix met bijbehorende Phoenix software.

2016

Complete Speed-TEC technologie met de verharders 5500/5550.

2018 tot heden

Lancering van de Race-technologie met de Race Klarlack 8700.
Kleurmanagement om in een 100% digitaal proces te werken.

Spies Hecker. Laksystemen voor generaties.
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_be/nl_NL/about-spieshecker/history.print.html

