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OPIS

Metalcolour Painted oferuje wszystkie kolory świata na jed-
nej z naszych najbardziej elastycznych linii produkcyjnych. 
Oznacza to, że możesz uzyskać dokładnie ten kolor, którego 
potrzebujesz – o dokładnie odwzorowanej barwie i połysku.    
    Nasze doświadczenie i elastyczne metody produkcji 
sprawiają, że nasz zakład jest przygotowany do spełniania 
najbardziej rygorystycznych wymagań i zapewniania zgod-
ności z najnowszymi przepisami środowiskowymi.

WYZWANIE

Firmy polegają na swoich dostawcach, aby zrozumieć rynki 
klientów jeszcze lepiej i zapewniać rozwiązania gwarantujące 
wartość dodaną dla procesów i ostatecznych rezultatów. 
Dlatego konieczny jest prosty dialog pomagający przełożyć 
zapotrzebowanie i oczekiwania na ekonomiczne rozwiązania.
    W nieustannie zmieniającym się świecie bardzo waż-
ny jest dostęp do szerokiej gamy materiałów w różnych 
ilościach, które będą gotowe w krótkim czasie realizacji przy 
jednoczesnym zachowaniu spójnej jakości.

METALCOLOUR PAINTED 
– ROZWIĄZANIA I ICH ZALETY

Nasze systemy malowania farbami bezpiecznymi dla 
żywności zostały zatwierdzone do pracy bez bezpośrednie-
go kontaktu z żywnością. Materiał może być dostarczany 
prawie w każdym kolorze i połysku.   
    Nasz system malowania jest zatwierdzony przez IMO do 
stosowania w stoczniach. Farby przeciwpożarowe są uży-
wane na sufitach, panelach warstwowych i drzwiach, gdzie 
powierzchnie nie wymagają tworzenia wzorów.
    Oba systemy Metalcolour – do pomieszczeń i stosowa-
nia na zewnątrz – są dostosowywane do potrzeb klienta. 
To klient decyduje, czy system będzie mieć gładką czy też 
strukturyzowaną powierzchnię. Klient wybiera także kolor i 
poziom połysku. Po otrzymaniu próbki dopasowujemy kolor 
w 100% do potrzeb klienta.

Niektóre z zalet i korzyści wymienionych przez klientów 
współpracujących z Metalcolour:

l Wyższa, bardziej spójna jakość

l Niższy koszt produkcji

l Szybszy czas realizacji

l Poprawione środowisko pracy i niższe ogólne  
koszty pracy

l Mniejsze inwestycje i nakłady na konserwację  
maszyn i sprzętu 

WYPRÓBUJ NAS

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych 
informacji lub złożenia próbnego zamówienia.
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