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profil – inzerce

WAGNER je přední celosvětový výrobce high-tech systémů a kom-
ponentů pro profesionální stříkací a lakovací techniku mokrých 
a práškových barev, fasádních směsí a ostatních kapalných 
materiálů. 

WAtech a.s. 
autorizované zastoupení WAGNER Group 
a dodavatel stříkací, lakovací a lepicí techniky

V oblasti profesionální techniky se za-
měřuje na průmyslové podniky a ře-
meslníky zejména z odvětví strojíren-
ského průmyslu, výroby nábytku a sta-
vebnictví. Wagner řešení se vyznačuje: 
high-tech technologiemi, vysokou kvali-
tou výroby, inovativním a kreativním 
řešením, celosvětovou sítí vysoce kva-
lifikovaných zastoupení.

Produkty a systémy švýcarsko-německé 
společnosti Wagner pro lakování, deko-
raci mokrými a práškovými barvami jsou 
používány i v těch nejtěžších a nejnároč-
nějších provozech a vyznačují se vyso-
kým standardem kvality, spolehlivostí 
a životností. Součástí skupiny Wagner 
jsou také například značky Walther 
Pilot, Reinhardt technik apod.

Stříkací technika 
pro truhláře / stolaře

WAGNER vyrábí kompletní sortiment 
zařízení a příslušenství určených pro 

truhláře, výrobce oken, euro-oken 
a dveří, nábytkáře a další výrobce z dře-
vozpracujícího průmyslu ve variantách 
s elektrickým či pneumatickým poho-
nem.

Jedná se například o zařízení pro vyso-
kotlaké stříkání AirCoat (stříkání s pří-
davným vzduchem), elektrostatické 
nanášení, nízkotlaké nanášení – 
vzduchové stříkání, zařízení HVLP, za-
řízení 2K a více K pro směšování a další.

Tato zařízení jsou ideální pro všechny 
systémy povrchových úprav používané 
v dřevozpracujícím průmyslu, zejména 
pak silnovrstvé a tenkovrstvé lazury, 
laky, mořidla, vodou ředitelné a syn-
tetické materiály, polyuretanové barvy, 
polyesterové barvy, plniče atd.

Truhláři si oblíbili zařízení Wagner 
díky kombinaci vysokého výkonu 
a vysoké kvality zpracování. Uživatelský 
komfort přináší možnost výběru zařízení 

pro specifické účely, dodávaná kom-
plexní výbava a široká univerzálnost 
zařízení.

Ekonomické a ekologické aspekty 
dané nízkými provozními náklady a níz-
kou spotřebou ředidel a rozpouštědel 
řadí značku Wagner na špičku oboru.

Vaše rozhodnutí získat zařízení 
Wagner podpoříme odborným po-
radenstvím, které optimalizuje pro 
vaše individuální a specifické potře-
by účinné a efektivní řešení.

Na veletrhu WOOD-TEC, který se 
koná ve dnech 20. – 23. 10. 2015, 
Vám poskytneme odborné poraden-
ské služby v našem stánku č. 24 
v pavilonu V zcela zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Váš dodavatel lakovací, stříkací 
a lepicí techniky WAGNER Group 

WAtech a.s.
Brdlíkova 286/1c
CZ 150 00 Praha 5
Zákaznická linka: +420 778 071 019
e-mail: info@watech.cz
www.watech.cz

http://www.watech.cz
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FLEXIBILNÍ OLEPOVÁNÍ

www.panas.cz top technologie od

AirFusion
- systém bezespárového lepení

Automatické přenastavení:
- tenké hrany, ABS 1 a 2 mm,
 nákližky 8 mm

Round X
- 2 motorový rožkovací agregát

3 systémy olepování:
- EVA/PUR/AirFusion

Olimpic K560 HP
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