
DM 6/201640

profil – inzercia

Sherwin-Williams otvoril najmodernejší závod 
na výrobu práškových farieb v Poľsku

28. apríla 2016 Sherwin-Williams oficiálne otvoril dvere nového 
závodu na výrobu práškových farieb v Poznani vo východnom 
Poľsku. V srdci nového závodu s rozlohou 3 000 m2 sa nachádza 

nová technológia na výrobu farby vypaľovanej pri nízkych teplotách Powdura® Sprint™ určená 
pre kompozitné drevo a revolučnej suchej práškovej farby Powdura OneCure™ – obidve farby sú 
navrhnuté tak, aby zaisťovali vysokú kvalitu, úsporu energie a vyššiu efektivitu.

Nový závod na výrobu práškových náte-
rov v Poľsku zahŕňa výrobné zariadenia 
najvyššej úrovne a kompletne vybavené 
laboratórium na testovanie náterových 
hmôt. Aj keď sa slávnostné otvorenie 
konalo 28. apríla, závod bol dokonče-
ný a funguje od začiatku roku 2016. 
Zásobovanie výrobcov a firiem vykoná-
vajúcich povrchové úpravy technológiou 
práškového nanášania už začalo.
„Powdura OneCureTM bola zatiaľ veľmi 
dobre prijatá a záujem o práškovú farbu 
na drevo rastie. Zatiaľ čo sa stávame do-
dávateľom na zákazku vyrobených tech-
nológií práškovej farby vysokej kvality pre 
regionálne lakovne a ďalších dodávate-
ľov, je naším ďalším cieľom ponúknuť 
zákazníkom z radu výrobcov originálnej 
elektroniky a ťažkého strojného zariade-
nia kompletné globálne služby. Veríme, 
že náš nový závod na výrobu práško-
vých farieb to zvládne,“ hovorí Thomas 
Bergdahl, prezident a generálny manažér 
pre oblasť EMEA.
Okrem nových výrobných technológií 
a širokého sortimentu platforiem práško-
vých farieb ponúka nový závod Sherwin-
Williams vyššiu pridanú hodnotu.

„Zákazníci môžu mať teraz jedného 
dodávateľa zodpovedného za zladenie 
odtieňa a vlastností povrchov ošetre-
ných tekutými alebo práškovými farbami. 
Sherwin-Williams vlastní závody na vý-
robu práškových farieb v USA, Kanade, 
Mexiku, Číne a teraz aj v Poľsku a to zna-
mená, že zákazníci na celom svete môžu 
byť zásobovaní miestnymi dodávateľmi 
a technickou podporou s cieľom získa-
nia stálej kvality, farby, lesku a funkčných 
vlastností,“ hovorí Bergdahl.
Práškové nátery sú extrémne tvrdé a tr-
vanlivé a je možné im pridať ďalšie vlast-
nosti, ako sú odolnosť proti UV žiareniu, 
flexibilita a odolnosť proti chemikáliám. 
Aplikácia je veľmi jednoduchá a rýchla, 
na vytvorenie excelentného výsledku 
stačia podstatne menšie skúsenosti ob-
sluhy. Powdura OneCureTM tiež ponúka 
lepšiu účinnosť a to vedie k zníženiu ceny 
na m2 v porovnaní s mnohými inými práš-
kovými farbami na trhu.
„Použitím technológie Powdura One
CureTM získavajú naši zákazníci prístup 
k špeciálnemu systému podkladového 
a krycieho náteru, ktorý sa aplikuje a vy-
tvrdzuje v jednom procese. Táto unikátna 

technológia z procesu povrchovej úpravy 
odstraňuje celý jeden krok a tým šetrí 
energiu a čas. Pretože sme ju vyvinuli 
tak, aby zaisťovala lepšie funkčné vlast-
nosti a efektívnejšiu výrobu, som si istý, 
že si mnoho klientov túto technológiu 
čoskoro osvojí,“ zakončil Bergdahl.

Náterové hmoty na povrchovú 
úpravu Sherwin-Williams

Od roku 1866 poskytuje Sherwin-
Williams výrobcom a lakovniam náte-
rové hmoty, ktoré potrebujú pre svoje 
výrobky, aby vyzerali lepšie a mali dlh-
šiu trvanlivosť a tým pomáha ich firmám 
splniť ciele produktivity a udržateľnosti. 
Ako u drevo spracovateľov, tak v prie-
mysle všeobecne naše inovatívne rieše-
nia doplňujú naše inovatívne kvapalné 
a práškové nátery o technickú podporu 
u zákazníka, produkty na zákazku, farby, 
dizajn a znalosti týkajúce sa zlepšovania 
procesov. Sme viac ako iba poskytovate-
lia náterových hmôt – chceli by sme byť 
vašim partnerom pri riešení náterových 
systémov. 

O spoločnosti Sherwin-Williams

Sherwin-Williams je svetová jednotka vo 
vývoji, výrobe a predaji náterových hmôt 
a ďalších súvisiacich produktov s viac 
ako 47 000 zamestnancami a závodmi 
v 120 krajinách. Spoločnosť obchoduje 
prostredníctvom viac ako 4 100 vlast-
ných obchodov predávajúcich farby, 
obchodov s autopríslušenstvom a dis-
tribútorov pre priemysel. S ročným ob-
ratom takmer 12 mld. USD je to najväčší 
výrobca náterov v Spojených štátoch 
a tretí najväčší výrobca celosvetovo.

http://www.sherwin-williams.eu


Poznamenejte si – termín akce Festool u Vašeho prodejce:
11. 7. 2016, od 10.00 do 14.00 hodin: ŠIMEK profi centrum s.r.o., Kal 22, 339 01 Klatovy
12. 7. 2016, od 10.00 do 14.00 hodin: Schachermayer, spol. s r.o., Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice
13. 7. 2016, od 10.00 do 14.00 hodin: Nářadí Veselý Brno s.r.o., Olomoucká 1204/158, 627 00 Brno
14. 7. 2016, od 10.00 do 14.00 hodin: Schachermayer, spol. s r.o., Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
15. 7. 2016, od 10.00 do 14.00 hodin: twd SK, s.r.o., Kremnička 5, 974 01 Banska Bystrica

Vyzkoušejte systém Festool. 
Perfektní v detailu.
Roadshow 2016

Poznejte nové nápady systému Festool naživo a vyhrajte!

Další informace na www.festool.cz/roadshow

Pouze na roadshow:
1. mimořádná obchodní nabídka;
2.  pozáruční servis přinesených strojů Festool 

a Protool. Doprava a práce zdarma. Zaplatíte 
pouze materiál.

Hlavní výhra: přímočará pila PSC 420 Výhra na každé zastávce: rádio SYSROCK BR 10

http://www.festool.cz/roadshow

