Catálogo Pré-Pintado

Contactos comerciais:
ESPANHA

Premios Envero 10,
P.I. Prado Marina
09400 Burgos – Espanha
T. +34 947 501 091

comercial@coatedsolutions.com
PORTUGAL

portugal@coatedsolutions.com
MERCADO DE EXPORTAÇÃO

export@coatedsolutions.com
Informação geral:

Puerto de Raos s/n
Espigon Norte Area 10.1
39011 Santander – Espanha
T. +34 942 947 025

info@coatedsolutions.com
Para mais informações
visite a nossa página Web:

www.coatedsolutions.com
Rua da Parcela B, 1
3840-342
Soza – Portugal
T. +351 234 790 210

web

O seu parceiro industrial
para alcançar a excelência

web

Ampla gama de produtos
Os nossos produtos abrangem uma ampla
gama de aplicações para aço pré-pintado e
permitem satisfazer os requisitos e as
expectativas dos clientes mais exigentes.

PRINCIPAIS ACABAMENTOS E PROPRIEDADES DE REVESTIMENTO
PROPRIEDADES

RECOMENDADO PARA
Recomendado para utilização exterior em fachadas e superfícies metálicas.

PE25

Recomendado para aplicações industriais, tanto para utlização interna como externa, exigindo
boas propriedades de ﬂexão.

PU25

Recomendado para utilização exterior, para fachadas, superfícies metálicas e acessórios.

PE35

Recomendado para painéis de cobertura, principalmente quando o objetivo é obter o efeito
de telha, considerando a textura especíﬁca do revestimento.

PE25 Rough

Com três fábricas localizadas na Península Ibérica, a
Coated Solutions oferece uma capacidade de mais de
300.000 toneladas de bobinas de aço pré-pintadas nos
mercados espanhol e internacional.
Todas as três fábricas – Aranda de Duero, Santander
e Aveiro - têm uma localização estratégica. Temos
uma vasta experiência em logística multimodal que
nos permite entregar os nossos materiais com
absoluta segurança, conﬁança e rapidez a todos
os nossos clientes, independentemente da
localização geográﬁca em que se encontrem.
Com a conﬁança e o suporte dos
nossos clientes, a Solcoat®
tornou-se de uma forma gradual
um produto reconhecido no setor
industrial, sinónimo da boa qualidade e do excelente serviço prestado, possibilitando
desde logo agregar valor aos nossos clientes.
O nosso objetivo passa por ser o mais eﬁciente possível em termos de produção,
fazendo-o, ao mesmo tempo, de uma forma sustentável. A Solcoat® é a marca da nossa
gama de produtos pré-pintados e é uma garantia de qualidade que podemos oferecer.
Procuramos constantemente os melhores fornecedores em termos de tinta e aço, a ﬁm
de oferecermos a máxima qualidade, cumprindo simultaneamente com os padrões de
exigência impostos pelos nossos clientes.

Produtos de qualidade
Compromisso com o cliente e com o planeta
Sustentabilidade
Economia circular

PE35 Rough

Recomendado para painéis de cobertura, principalmente quando o objetivo é obter o efeito
de telha, considerando a textura especíﬁca do revestimento.

PVDF 25

Produto adaptado à utilização exterior, principalmente quando o aço é submetido a luz
UV intensa e prolongada.

PVDF 35
PUPA 55

Produto adaptado a utilização exterior, principalmente quando o aço é submetido a
luz UV intensa e prolongada.
Produto adaptado a aplicações que exigem alta resistência à abrasão e maior
durabilidade de cor e brilho.

Para mais informações visite a nossa página.

Uma equipa dedicada e
orientada para o cliente

Entregas confiáveis
e rápidas

