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Twój partner na drodze do sukcesu
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Szeroka gama
Obejmuje szeroki zakres zastosowań dla stali
powlekanej, co pozwala spełnić oczekiwania
najbardziej wymagających klientów.

GŁÓWNE RODZAJE POWŁOK I ICH WŁAŚCIWOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE
Zalecana do stosowania na zewnątrz budynków: elewacje i pokrycia stalowe.

PE25

Zastosowanie przemysłowe wewnątrz lub na zewnątrz budynków wymagające dobrej
zdolności formowania (gięcia).

PU25

Zalecana do stosowania na zewnątrz budynków: elewacje, pokrycia stalowe i akcesoria.

PE35

Polecana do paneli dachowych, szczególnie gdy celem jest uzyskanie efektu dachówki
(posiada specyﬁczną teksturę powłoki).

PE25 Rough

Coated Solutions to ﬁrma posiadająca 3 zakłady
produkcyjne zlokalizowane na Półwyspie Iberyjskim,
która oferuje rocznie ponad 300 000 ton stali
wstępnie powlekanej zarówno na rynku lokalnym,
jak i międzynarodowym.
Strategiczne rozmieszczenie fabryk - w Aranda de
Duero, Santander i Aveiro - oraz bogate
doświadczenie w logistyce multimodalnej gwarantuje
sprawne i terminowe dostawy do naszych
odbiorców niezależnie od ich położenia
geograﬁcznego.
Dzięki wsparciu i zaufaniu naszych
klientów, Solcoat® stał się uznanym
i cenionym produktem w branży,
synonimem
dobrej
jakości
i wyjątkowej obsługi, zapewniając
wartość dodaną jaką zyskują nasi odbiorcy w całym procesie operacyjnym.
Naszym celem jest wydajny i zrównoważony proces wytwarzania na każdym etapie
produkcji. Solcoat® jest marką obejmującą wszystkie produkty wstępnie powlekane
i jest gwarancją wysokiej jakości.
Nieustannie poszukujemy doskonałych rozwiązań u najlepszych dostawców farb i stali
aby móc zaoferować produkt o nienagannej jakości i spełnić oczekiwania najbardziej
wymagających klientów.

Produkty wysokiej jakości
Zobowiązanie wobec klienta i środowiska
Zrównoważony rozwój
Gospodarka o obiegu zamkniętym

PE35 Rough

Polecana do paneli dachowych, szczególnie gdy celem jest uzyskanie efektu dachówki
(posiada specyﬁczną teksturę powłoki).

PVDF 25
PVDF 35
PUPA 55

Produkt do użytku zewnętrznego, szczególnie w przypadku gdy stal jest narażona na
intensywne i długotrwałe działanie promieni UV.
Produkt do użytku zewnętrznego, szczególnie w przypadku gdy stal jest narażona na
intensywne i długotrwałe działanie promieni UV.
Produkt dostosowany do aplikacji w warunkach wymagających dużej odporności
na ścieranie oraz większej trwałości koloru i połysku.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową.

Dedykowany zespół specjalistów

Niezawodne
i szybkie dostawy

