Interpon Cr
Vystupte z davu

Interpon. To nejlepší pro vás.

Interpon Cr

Pro produkty a obory podnikání,
které chtějí vystoupit z davu
Když navrhujete, chcete inspirovat. Chcete, aby vaše produkty vyčnívaly z davu a vytvářely správný dojem.
V případě Interpon Cr jsme vyvinuli práškový lak, která přináší styl a lesk chromování, ale neobsahuje těkavé organické látky (VOC),
snadno se používá a má vlastnosti, které zajišťují, že bude fungovat i při některých náročnějších aplikacích. Interpon Cr je ideální pro
kovový nábytek, automobilový trh s náhradními díly, komponenty a kování, osvětlení, vybavení pro volný čas, maloobchodní expozice
a malé domácí spotřebiče. A díky snadnému dvoustupňovému aplikačnímu procesu vám náš nový práškový lak pomůže zaujmout jiný
pohled na věc a stavět na první místo planetu a potřeby vašeho podnikání.

Hlavní výhody
Interpon Cr je ideální pro profesionální lakýrníky, výrobce
originálních zařízení (OEM) a designéry, představuje stylovou
alternativu k chromování a má řadu dalších výhod:
Nákladově efektivní vlastnosti
Chromování je časově velmi náročný a nákladný proces.
S Interpon Cr můžete vytvořit podobný vzhled a dojem, ale bez
těchto nákladů. A protože je tento proces podstatně rychlejší
a efektivnější, zvládnete více práce za méně času, díky čemuž
budete produktivnější a urychlíte dodací lhůty. Je to další příklad
toho, jak spolupracujeme s podnikatelskými obory, jako je ten
váš, abychom pomohli udržet vaše zákazníky spokojené a vaši
rozvahu silnou.
Udržitelná volba
Vaši zákazníci požadují zelenější a bezpečnější svět. Stejně
tak vy, a proto se můžete spolehnout na Interpon jako na
výjimečného umělce. Bez těkavých organických látek a bez tvorby
nebezpečného odpadu přináší Interpon Cr vašim zákazníkům
udržitelnou alternativu šetrnou k životnímu prostředí, která
chrání vaši pověst i náš svět.
Osvědčená spolehlivost
Interpon je světový lídr v technologii práškových laků, což
znamená, že se na nás můžete spolehnout a že vám poskytneme
vysoce kvalitní produkty, kdykoli je potřebujete. Systém základního
laku a čirého laku Interpon Cr poskytuje odolnost proti korozi,
odolnost proti skvrnám, trvanlivost při ochraně produktů před
všemi možnými vlivy a napomáhá tomu, abyste byli vnímáni jako
ceněný partner, kterému mohou vaši zákazníci věřit.
Snadno použitelná aplikace
Interpon Cr lze aplikovat hladce, snadno a s jistotou. Použitím
jedinečného efektního práškového základního laku od AkzoNobel
a jeho spárováním s vysoce odolným čirým lakem Interpon
můžete vytvořit svůj dosud nejzářivější kovový efekt, a to při
snadném dvoustupňovém procesu.

Rozhodující vlastnosti
Vlastnosti

Výhody
Žádné emise VOC / nízký dopad na životní prostředí

Produkt bez VOC / žádný nebezpečný odpad

Čistší proces povrchové úpravy – bezpečnější a zdravější
prostředí
Není potřeba žádné speciální proškolení

Snadno použitelný systém

Jistota lakýrníka/technika
Nízké riziko chyby
Nižší potřeba výměny produktu

Vynikající ochrana proti korozi

Omezení odpadu z dlouhodobého hlediska
Úspora nákladů

Vynikající odolnost proti skvrnám

Žádné viditelné skvrny
Nižší použití chemikálií při procesu čištění

Vynikající odolnost a trvanlivost

Trvalá spokojenost zákazníků

Skvělý vzhled

Působivá povrchová úprava

Krátké okno vytvrzování

Zvýšení efektivity

Možnost lakování vlastními silami s Interpon Cr

Snížené náklady/m2 oproti drahému chromování

Promluvte si s místním zástupcem, abyste se dozvěděli více o tom, co vám může Interpon Cr přinést.

Již přes 200 let jsme průkopníky ve světě
možností, jak vdechnout povrchům život. Jsme
odborníky na výrobu nátěrů a je velká šance, že
se právě nacházíte jen pár metrů od jednoho
z našich produktů. Našemu prvotřídnímu
portfoliu značek – včetně značek Dulux,
International, Sikkens a Interpon – důvěřují
zákazníci po celém světě. Působíme ve více než
150 zemích a usilujeme o to, abychom se stali
světovým lídrem v oboru. Něco takového zřejmě
očekáváte od nejdéle působící společnosti
v oblasti barev, která vyvíjí produkty pro
budoucnost již více než dvě století.
Více informací naleznete na stránkách
www.akzonobel.com a www.interpon.com
Veškeré dodávané produkty a technické
poradenství podléhají standardním prodejním
podmínkám dodavatelské společnosti
AkzoNobel.
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Sledujte nás

Práškové barvy od AkzoNobel

interpon.com

To nejlepší pro vás.

