Efektivní
nátěrové systémy
pro modulární obytné kontejnery

Efektivní nátěrové systémy Hempel

Přední světový
dodavatel
nátěrových
hmot
Společnost Hempel byla založena roku 1915. V současné
době se řadí mezi přední světové výrobce a dodavatele
ochranných nátěrů. Nabízíme vysoce výkonná řešení, která
chrání váš majetek před nepříznivým působením vnějších
vlivů v oblasti průmyslu, lodí, kontejnerů i jachet a působíme
také v segmentu dekorativních nátěrů. Najdete nás
v 80 zemích, máme přes 5 500 zaměstnanců, 28 továren,
48 prodejních center a více než 150 zásobovacích skladů.
Prověřená antikorozní ochrana
Historie naší firmy je založená na ochranných nátěrech pro
extrémní podmínky. Můžete si tedy být jistí, že s námi získáte
ověřenou technologii, odborný technický servis a spolehlivá
řešení. Nabízíme širokou škálu nátěrů s optimální kombinací
vysoce výkonné ochrany a snadné aplikace.
Výzkum a vývoj
Deset výzkumných center po celém světě nám umožňuje
hledat nejlepší řešení pro váš projekt přímo na místě s vámi.
Naše výzkumné týmy usilují o neustálý vývoj specializovaných
nátěrů s inovativními vlastnostmi a špičkovou výkonností,
které poskytnou ochranu s vysokou životností i v agresivním
průmyslovém prostředí. Velký důraz je rovněž kladen na
aplikační vlastnosti tak, aby naše produkty přispívaly
k co nejvyšší produktivitě práce našich zákazníků.
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Co nabízíme
• Prověřenou antikorozní ochranu
• Řešení na míru pro maximální zvýšení produktivity
• Produkty s vysokým obsahem sušiny
• Jednovrstvé ochranné systémy přímo na kov
• Produkty s nízkým obsahem VOC
• Dobré aplikační vlastnosti
• Širokou škálu barevných odstínů prostřednictvím
Hempel’s Multitint systému
• Dokonalý matný, pololesklý nebo vysoce lesklý vzhled
• Výbornou stálost barvy a lesku
• Vrchní nátěry odolné proti UV záření
• Snadnou dostupnost našich produktů v Evropě
i po celém světě.
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Technický
servis
V konkurenčním prostředí často nestačí nabízet pouze
kvalitní produkty. Abychom našim zákazníkům dokázali
nabídnout řešení, která s sebou přináší skutečnou přidanou
hodnotu, je zapotřebí také znalosti, zkušenosti a odhodlání
našich odborníků. Proto máme k dispozici tým více než 600
špičkových technických odborníků a nátěrových inženýrů.
Díky síti technického servisu (nátěrových inženýrů) po celém
světě jsme schopni poskytnout Vám odbornou pomoc jak
při aplikaci nového, tak při opravě poškozeného nátěrového
systému. Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici
po celém světě.

Proč je Hempel
ideální volbou
pro modulární
kontejnery
• Přední světový dodavatel s více než stoletou tradicí,
zkušenostmi a referencemi po celém světě
• Kompletní sortiment nátěrů na míru pro různá prostředí
• Řada rychleschoucích nátěrů, které jsou během krátké doby
odolné a umožňují snadnou manipulaci a přepravu po aplikaci
• Krátké přetírací intervaly snižují celkový čas aplikace
u vícevrstvých nátěrů, což zvyšuje produktivitu
• Ověřené produkty se zdokonalenou antikorozní ochranou
• Široká škála barevných odstínů a vynikající stálost barvy
i lesku zajistí dlouhodobý estetický vzhled
• Náš celosvětový tým nátěrových inženýrů je připraven
poskytnout odbornou technickou pomoc kdekoliv ve světě
• Díky široké síti zásobovacích skladů jsou naše produkty dostupné po celém
světě. V případě poškození nátěru při přepravě ke konečnému zákazníkovi
je tedy snadné opravit nátěr na místě instalace
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Aplikační
vlastnosti
Společnost Hempel neustále hledá způsoby, jak našim
zákazníkům pomoci zvýšit produktivitu práce. Proto klademe
velký důraz nejen na vynikající a dlouhodobou antikorozní
ochranu v různých typech korozních prostředí
a dlouhotrvající estetický vzhled, ale rovněž na dobré
aplikační vlastnosti:
• Rychlé schnutí pro vyšší produktivitu
• Dobrá přilnavost k povrchu
• Snadná aplikace
• Tolerantní k přípravě povrchu
• Produkty vhodné pro sériovou výrobu

Zkušenosti
zákazníků
V oboru povrchových úprav, prodeji barev, technickém servisu pracuji již
od roku 1986. Za tuto dobu jsem měl možnost pracovat s barvami od
největších evropských výrobců.
Dnes mohu zcela zodpovědně prohlásit, že výrobce Hempel poskytuje
zákazníkovi vše, co nejnáročnější zákazník potřebuje pro realizaci povrchových úprav do nejnáročnějšího prostředí.
Konzultace a doporučení nátěrového systému, rozpočet spotřeby barev
na uvedené ocelové profily, velký sortiment barev, aplikační dozor
a certifikované zprávy z povrchových úprav nejen na území ČR a Evropy,
ale na území všech kontinentů.
Na trhu je velké množství kvalitních výrobců nátěrových hmot. Dovolím si
citaci majitele velké zlínské výrobní firmy: „Poskytnuté služby, servis a čas
jednoznačně rozhodují o výběru dodavatele barev.“
Hempel je dnes největším zahraničním dovozcem barev do ČR a to jen
potvrzuje kvalitu a služby, které dnes svým zákazníkům standardně
poskytuje.
Bohumil Hudeček
Jednatel, WB LACKE CZ,
distributor firmy Hempel
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Od roku 1915 je společnost Hempel předním
celosvětovým specialistou na trhu s nátěrovými
hmotami, kterými chrání majetek svých zákazníků
a inspiruje svět kolem nás. V současnosti naše
společnost čítá přes 5 500 zaměstnanců
v 80 zemích světa, ve kterých dodáváme
prověřené nátěrové systémy pro průmysl, lodě,
kontejnery, jachty, ale také dekorativní nátěry.
Do skupiny Hempel patří mnohé známé značky
jako Crown Paints, Schaepman a Jones-Blair.
Jsme hrdí, že vlastníkem společnosti Hempel
je Nadace Hempel, která podporuje kulturní,
humanitární a vědecké projekty po celém světě.
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