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Caros leitores,
a nossa indústria está a desenvolver-se a um ritmo alucinante, tornando-se mais moderna e
mais digital. Nós, da Spies Hecker, dinamizamos este processo com produtos e ofertas
adequados em torno da pintura e, por isso, decidimos publicar a nossa revista para clientes
Colorexpert também online a partir de agora.
Esperam por si reportagens emocionantes, relatos de experiências e histórias sobre projetos
extraordinários. Além disso, obterá dicas úteis de pintura e sugestões que facilitarão o seu
trabalho – e tudo isto orientado para a prática e de uma maneira fácil de entender.
Nova é também a nossa newsletter Colorexpert. Se, enquanto subscritor da revista para clientes existente até ao momento, não receber a
nossa newsletter automaticamente, por favor registe-se aqui. É evidente que ficaremos gratos se também chamar a atenção de colegas e
parceiros de negócios para a nossa nova oferta!
E ainda outra coisa: A Colorexpert é a sua revista! Ou seja, se estiver a trabalhar num projeto espetacular ou se tiver uma história especial
da oficina para contar, gostaríamos de relatar isso mesmo. Basta enviar-nos as suas ideias e o seu feedback para
virgilio.maia@axaltacs.com.
Esperamos que desfrutem da nova Colorexpert digital
Joachim Hinz
Spies Hecker Brand Manager EMEA

A Spies Hecker apoia pintores de veículos em formação
A Spies Hecker desenvolveu uma iniciativa de formação em três partes sob a forma de
Academia de Aprendizes, que apoia pintores de veículos em desenvolvimento. Os
formadores experientes orientam os estagiários ao longo dos estágios de três anos com
formação adicional.
&

ler mais

Obra-prima verde
Este Audi S4 Avant, remodelado na oficina da NF Performance em Bern, é uma obra-prima
de Tuning e já ganhou variados prémios. O seu aspeto inconfundível deve-se à sua pintura
extraordinária, para a qual a empresa utilizou produtos da Spies Hecker.
&

ler mais

A gestão da cor digital torna-se portátil

A gestão da cor digital torna-se portátil
Combinação digital de cores a partir de qualquer lugar? A Phoenix Cloud da Spies Hecker
torna esta realidade tão simples quanto possível.
&

ler mais

Classe mundial: A pistola de pulverização de competição
A Spies Hecker apresenta uma pistola de pulverização de edição especial limitada de
competição ao estilo distinto da Mercedes AMG Petronas Motorsport.
&
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O Brutal trazido para as ruas
Um carro de corrida artesanal construído com 300 cv e autorização para circulação na
estrada? Existe! Mais precisamente, na Eslováquia. O seu nome: Brutal S1. A sua história:
Ler aqui.
&

ler mais

Acentuar o tempo, a cor
O aparelho de medição do tom de cor ColorDialog Phoenix da Spies Hecker eleva bem alto
a fasquia. Pode descobrir aqui tudo o que ele consegue fazer – mais precisamente, preto
no branco.
&

ler mais

Com alta velocidade para a pole position
Duplo turbo para a oficina: Para começar da maneira certa, revelamos neste artigo com
que sistema de produtos a pintura pode ter sucesso.
&

ler mais
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