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colorexpert
Drodzy czytelnicy!
Nasza branża dynamicznie się rozwija, staje się nowocześniejsza i bardziej cyfrowa. W Spies
Hecker napędzamy ten proces za pomocą związanych z nim produktów i usług z dziedziny
lakiernictwa i dlatego podjęliśmy szybką decyzję, że nasze czasopismo dla klientów Colorexpert
będzie się ukazywać online.
Czekają na Państwa ciekawe reportaże, sprawozdania i historie niezwykłych projektów. Ponadto
znajdą Państwo użyteczne porady dotyczące lakierowania i wskazówki, które ułatwią pracę –
wszystko to pod kątem praktycznego zastosowania i dodatkowo przedstawione w zrozumiały
sposób.
Nowy jest także nasz biuletyn Colorexpert. Jeżeli jako czytelnicy dotychczasowego czasopisma dla klientów są Państwo zainteresowani
automatycznym otrzymywaniem biuletynu, prosimy o rejestrację. Oczywiście będzie nam miło, jeżeli powiedzą Państwo o naszej ofercie także
swoim współpracownikom i kontrahentom.
I jeszcze jedno: Colorexpert to Państwa czasopismo! Jeżeli zatem pracują Państwo obecnie nad jakimś widowiskowym projektem lub chcieliby
Państwo opowiedzieć ciekawą historię z warsztatu, chętnie ją zamieścimy. Pomysły i komentarze prosimy po prostu przesyłać na adres
jadwiga.krzywiec@axaltacs.com.
Mnóstwa radości z nowego cyfrowego wydania Colorexpert życzy Państwu
Joachim Hinz
Spies Hecker Brand Manager EMEA

Big Shock Racing
Rajd Dakar jest uważany za najważniejszy rajd terenowy. Czternaście etapów w 15 dni,
prawie 9000 kilometrów przez pustynię, pustkowia i tereny skaliste.
&

Czytaj więcej

Out of the Dark
W kalendarzu na rok 2019 Spies Hecker oddaje hołd wszystkim lakiernikom aut, którzy co
roku tworzą duże i małe lakiernicze arcydzieła. W kalendarzu, zatytułowanym Out of the
Dark, Studio fotograficzne van der Vaart uwieczniło 12 warsztatów lakierniczych i ich
najlepsze dzieła.
&

Czytaj więcej

Nowy grunt reagujący

Nowy grunt reagujący
Grunt Permafleet Special Primer 4140 to nowość na rynku – produkt firmy Spies Hecker do
przygotowywania powierzchni przed renowacją pojazdów użytkowych. Ma on pewną
szczególną zaletę – w przeciwieństwie do swoich poprzedników nie zawiera chromianów.
&

Czytaj więcej

Profil firmy Modena
Chociaż warsztat blacharsko-lakierniczy Modena Car Service został założony zaledwie pięć
lat temu, zdążył już wypracować sobie świetną renomę i dużą bazę klientów.
&

Czytaj więcej

Ogromna moc ssąca i precyzja
Koparki ssące produkowane przez RSP w Saalfeld są wykorzystywane nie tylko w
Niemczech, lecz na całym świecie i w różnych sektorach. Te uniwersalne maszyny są
lakierowane przy użyciu produktów Spies Hecker.
&

Czytaj więcej

Lakier bezbarwny Permasolid HS Race
Lakier bezbarwny, który przystosowuje się do konkretnych potrzeb warsztatu? To nie mit!
Nowy lakier bezbarwny Hecker Spies Permasolid HS Race Clearcoat 8700 jest odpowiednim
wyborem dla firm chcących oszczędzać energię oraz warsztatów o naprawdę dużej
przepustowości.
&

Czytaj więcej

Odpowiednie systemy lakiernicze do każdego zastosowania
Jak wybrać właściwy system farb do prac serwisowych? W Spies Hecker to proste: mamy
pięć systemów dla branży samochodowej i kolejne trzy dla branży pojazdów użytkowych.
&

Czytaj więcej

Nowe centrum serwisowe Toyoty w Kirgistanie działa w oparciu o produkty Spies
Hecker
Spółka Svydis, importer produktów Spies Hecker do Kirgistanu, Litwy, Ukrainy i
Kazachstanu, dostarcza wysokiej jakości materiały lakiernicze z Kolonii do nowoczesnego
centrum serwisowego Toyoty.
&

Czytaj więcej

Brutal na ulicach

Brutal na ulicach
Samodzielnie zbudowany samochód wyścigowy o mocy 300 KM dopuszczony do użytku na
drogach? To możliwe! I miało miejsce na Słowacji. Nazywa się Brutal S1. Jego historię
można przeczytać tutaj.
&

Czytaj więcej

Czas, aby odkryć kolor
Spektrofotometr ColorDialog Phoenix firmy Spies Hecker wyznacza dosyć wysokie
standardy. O tym, że potrafi wszystko, można przeczytać tutaj – i to czarno na białym.
&

Czytaj więcej

Dobry start dzięki wysokiej prędkości
Dwukrotne przyspieszenie dla warsztatu: w tym artykule wyjaśnimy, z jakiego systemu
produktów warto skorzystać, aby odnieść sukces w lakierowaniu.
&

Czytaj więcej
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