Over ons

Producten

Trainingen &
Know How

Kleuren

CUI

Contact

Het Spies Hecker online Magazine
Experts uit de wereld van politiek, economie en onderzoek proberen het onderwerp
digitalisering al jaren aan te pakken. Hun meningen zijn vaak zeer verschillend. Digitalisering
wacht echter op niemand. Het is net een sneeuwbal, als het eenmaal aan het rollen is
geslagen blijft het groeien in omvang. Tot het op een dag een onstuitbare kracht is geworden.
En deze sneeuwbal is al heel lang aan het rollen.
Ongeveer een jaar geleden hebben we besloten ons klantmagazine ‘Colour Expert’ om te
zetten naar een volledige online vormgeving. Omdat we onze klanten, partners en fans ook
online een aantrekkelijk aanbod nieuwspublicaties wilden aanbieden. Is dit slechts een kleine
stap op de weg naar digitalisering? Misschien wel, maar het was een stap in de goede richting.
En één ding is zeker, er zal beslist nog meer vooruitgang komen.
We hebben slechts één verzoekje. Stuur ons feedback over onze verhalen, we zijn er altijd blij mee. En als u een leuk of boeiend verhaal hebt
over verf en lak, stuur ons dan uw idee via Christina.Schaake@axaltacs.com. We nemen graag contact met u op om te bespreken hoe we uw
verhaal kunnen vormgeven.
Tot die tijd hopen we dat u geniet van het lezen en scrollen door Colour Expert!
Joachim Hinz
Spies Hecker Brand Manager EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika)

Big Shock Racing
De Dakar Rally wordt beschouwd als 's werelds belangrijkste off-road race. 14 etappes in
15 dagen, bijna 9000 km door woestijn, onontgonnen en rotsachtige gebieden.
&

Meer info

SH-kalender 2019
Spuiters investeren vaak tientallen uren in een project. Ze besteden er hartstochtelijk elke
minuut aan. Hun werk krijgt echter zelden de aandacht die het verdient. Spies Hecker
bewijst eer aan degenen die elk jaar meesterwerken van lak- en spuitwerk maken met de
kalender 2019 Out of the Dark.
&

Meer info

Modena profile

Modena profile
Spuit- en schadeherstelbedrijf Modena Car Service werd slechts vijf jaar geleden opgericht,
maar heeft al een uitstekende reputatie en een groot klantenbestand opgebouwd. Met de
allernieuwste apparatuur, een breed scala aan diensten en lakproducten van Spies Hecker,
kijkt het team met een gemotiveerde en zelfverzekerde blik naar de toekomst.
&

Meer info

Reusachtig vacuüm, kleine details
Grondzuigwagens vervaardigd door RSP in Saalfeld worden niet alleen in Duitsland
gebruikt maar over de hele wereld en in de meest uiteenlopende sectoren. De veelzijdige
machines zijn gelakt met lakproducten van Spies Hecker.
&

Meer info

Nieuwe wash primer
Met Permafleet Special Primer 4140 brengt Spies Hecker een nieuwe primer op de markt
waarmee de oppervlakken van bedrijfsvoertuigen kunnen worden voorbereid voor
lakherstel.
&

Meer info

Perfect gerestaureerd na een harde crash
Met enorme frontschade werd de Porsche 911 Targa uit 1970 binnengebracht bij het
Porsche Centrum Gelderland in Nederland – en vervolgens volledig gerestaureerd.
&

Meer info
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