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Niespotykanie trwała jakość
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NAJWYŻSZE STANDARDY

PARTNER WSPIERAJĄCY TWOJĄ INNOWACYJNOŚĆ
Od 1973 roku Metacolour z niezmiennym zaangażowaniem koncentruje się na wspieraniu klientów w tworzeniu wartości dodanej w ich
obszarach działalności. Wielkość firmy Metalcolour i jej organizacja
produkcji umożliwia oferowanie doskonałej jakości usług i najkrótszych
czasów realizacji zamówień na rynku. Jest to możliwe również dzięki
elastycznym metodom produkcji i świadczenia usług podporządkowanych całkowicie potrzebom klientów.
Oparcie wyspecjalizowanej produkcji na własnych zasobach i współpraca ze starannie dobranymi kooperantami pozwala nam dostarczać
innowacyjnych rozwiązań, które obniżają koszty i tworzą wartość
dodaną dla naszych klientów. Wszystkie aspekty pracy naszej linii
produkcyjnej, dostarczanych surowców i usług logistycznych są ściśle
nadzorowane w celu zagwarantowania najwyższej jakości produktów
i usług.
Metalcolour ma już silną pozycję na rynku europejskim, która została
niedawno wzmocniona przez spółkę Metalcolour ASIA oraz linię produkcyjną i biuro w Singapurze.
WARTOŚCI
Metalcolour to synonim elastyczności, innowacyjności i najwyższej
jakości – te trzy wartości są obecne we wszystkich aspektach naszej
działalności i stanowią tajemnicę naszego sukcesu.
Elastyczność może oznaczać realizację trudnego zlecenia mimo niesprzyjających okoliczności lub wychodzenie naprzeciw zamówieniom,
które w pierwszej chwili wydają się pozbawione szans powodzenia.
Nasz sukces opieramy głównie na elastycznej organizacji i oddanych
pracownikach. Jeśli realizacja zamówienia wymaga dodatkowej zmiany,
nigdy nie ma z tym problemu.

Innowacyjność jest siłą i motywacją, dzięki której się nieustannie
rozwijamy i z której czerpiemy energię sięgania po jeszcze więcej. Innowacyjność ma dla nas dwa podstawowe składniki: świeżość myślenia
i inteligencję – jak jeszcze można poprawić oferowany produkt? Jak
można wykorzystać znaną technologię w nowy, twórczy sposób? Jak
można połączyć dwie technologie?
Wysoka jakość nie jest elementem dodatkowym. To absolutna konieczność – wymagamy jej od stosowanych surowców, każdego etapu
produkcji i wyniku końcowego

POWŁOKI DEKORACYJNE
Projekt, forma i funkcja w uprzemysłowionym i jednocześnie ekonomicznym procesie. Połączenie właściwości blachy (wytrzymałości
i plastyczności) z walorami estetycznymi laminatów udostępnia
wszechstronny materiał, dający się zastosować na wiele sposobów.
Niezależnie od zastosowania najważniejszymi czynnikami wpływającymi na powodzenie i postrzeganą wartość produktu końcowego są jego
trwałość, wygląd, forma i funkcja.
W przypadku marek DOBEL® i DOBEL® Superior współpracujemy z
wiodącymi dostawcami, aby nieustannie doskonalić oferowany przez
nas unikalny wybór materiałów i powierzchni o wielu kolorach i teksturach. Połączenie marki DOBEL® Superior z oferowaną przez Metalcolour opcją zastosowania blachy perforowanej jako bazy tworzy świat
niezliczonych możliwości tworzenia rozwiązań akustycznych.
Oto kilka przykładów z serii produktów DOBEL Superior:
l
l
l
l

Tkaniny
Sztuczna skóra
Ekskluzywne tapety
Fornir z prawdziwego drewna

AKUSTYKA
Dzięki umiejętności perforowania i laminowania różnych materiałów
z oferowanych przez nas serii DOBEL® i DOBEL® Superior Metalcolour
jest w stanie oferować unikalne rozwiązania o niespotykanych właściwościach akustycznych. Nasza rzadka umiejętność łączenia bogatych
wzorniczo powierzchni z zaletami akustycznymi blach perforowanych
daje projektantom dużo większą swobodę kreowania przestrzeni, przy

jednoczesnym utrzymywaniu lub nawet podwyższaniu parametrów
akustycznych lokalizacji.
POKRYCIA TECHNICZNE
Oferowana przez Metalcolour gama pokryć technicznych obejmuje
wysoko specjalistyczne produkty, umożliwiające stosowanie niestandardowych pokryć nanoszonych metodą ciągłego powlekania blach
w kręgach na wiele typów podłoża metalowego z użyciem opracowanych przez nas lub wskazanych przez klientów podkładów, spoiw
i powłok.
Opracowywane rozwiązania muszą zazwyczaj spełniać kilka wymogów w obszarze wymagań technicznych i produkcji na dużą skalę. Największa grupa naszych klientów korzysta z usług Metalcolour w celu
uprzemysłowienia procesów i uzyskania dostępu do korzyści wynikających ze skali i obniżenia kosztów jednostkowych. Pokrycia techniczne
oferowane przez Metalcolour to gwarancja dużych oszczędność.
Zastosowania obejmują: tłumienie hałasu i wibracji, powierzchnie
przeciwcierne, odporne na temperatury, korozję galwaniczną, substancje chemiczne i oleje, uszczelki, ochrona przez promieniami UV,
spawanie i lutowanie.
Opracowaliśmy specjalną gamę produktów o nazwie SILENT
METAL®, w których blacha jest pokryta warstwą gumową lub innymi
materiałami (w tym folią) w celu wytłumienia hałasu i wibracji.

GWARANCJA SERWISU I JAKOŚCI

E

DOBEL®. Metalcolour to jeden z pierwszych producentów, który wprowadził do oferty laminowane materiały wykonane w klasie odporności
ogniowej odpowiedniej dla sektora transportu morskiego.
Folia ochronna. Metalcolour wprowadził na rynek ochronną folię
termiczną, która stanowi doskonałą alternatywę dla folii klejonych.
Kontrola połysku. Metalcolour był pierwszym producentem blach powlekanych oferującym najściślejszą kontrolę tolerancji połysku i nadal
jest liderem wśród dostawców takich usług.
Pokrycia techniczne. Metalcolour oferuje innowacyjne rozwiązania
oparte na wysoce wyspecjalizowanym procesie ciągłego powlekania
blach w kręgach.
SILENT METAL®. Metalcolour posiada w ofercie kompletny wachlarz
rozwiązań o właściwościach tłumiących hałas i wibracje.
DOBEL® Superior. Dzięki opracowanej przez siebie technologii Metalcolour oferuje branży wykorzystującej ciągłe powlekanie blach
w kręgach nowe i niepowtarzalne możliwości. Pierwszy krok to wprowadzenie kompletnego asortymentu krytych tkaninami produktów
przeznaczonych dla różnych branż, po którym nastąpi prezentacja
kolejnych przełomowych innowacji.

CERTYFIKATY
Zachowanie najwyższej jakości i standardów to część DNA firmy
Metalcolour i z tego względu certyfikacja jest naturalnym składnikiem
stosowanych przez nas procesów.
Chlubimy się faktem, że nasze procesy robocze otrzymały certyfikaty
ISO 9001 i 14001.
Produkty promowane w naszych głównych branżach (morskiej,
samochodowej, kolejowej i lądowej) wszystkie posiadają certyfikaty
dotyczące ich przeznaczenia. Certyfikowanie i testy pod kątem zgodności z wymaganymi normami są naturalną częścią rozwoju produktów i usług.
ISO 9001: Metalcolour A/S
ISO 14001: 2004 Metalcolour Sverige AB
ISO 9001: 2008 Metalcolour Sverige AB
Det Norske Veritas – M.E.D.
Bureau Veritas Marine Division/USCG – M.E.D.
American Bureau of Shipping – Manufacturing Assessment
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Gwarantujemy wyjątkowej klasy
obsługę klienta, najlepsze w branży
czasy realizacji dostaw oraz niezmienność
parametrów.
Wszystko to robimy, aby wspierać niezakłócony rozwój naszych
partnerów. Wszystko to robimy, aby zrealizować nasze zobowiązanie
oferowania najniższych możliwych kosztów dostaw. Wystarczy sobie
wyobrazić, co oznacza dla każdej firmy brak zmartwień o wiarygodność
partnerów.
Nareszcie rozwiązanie problemu, który potrafi spędzać sen z powiek.
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Innowacyjność to jedna z naszych
podstawowych wartości, napędzająca
nasze dążenie do udostępniania
naszym klientom najbardziej
wartościowych rozwiązań. Mimo
nieustannie zmieniającego się
otoczenia, celem firmy Metalcolour
musi być utrzymanie pozycji lidera
oferującego dostosowanie i innowacyjność
oparte na wartości.

T

INNOWACYJNOŚĆ TO NASZA MOTYWACJA

NASZA OBIETNICA
Napędza nas sukces naszych partnerów. Z tego powodu wszyscy
nabywcy produktów Metalcolour mają prawo do najlepszej na rynku
gwarancji serwisu i jakości.
Oto nasze obietnice:
1. Błyskawiczna pomoc
2. Terminowość dostaw
3. Produkty najwyższej jakości
4. Ścisłe tolerancje

WYZWANIA

Korzyści

Aby dostarczać rozwiązań dodających wartość do procesów i końcowego rezultatu, musimy rozumieć rynki naszych klientów nawet lepiej
od nich.
Współpraca z Metalcolour musi być przyjazna, nieskomplikowana
i oparta na otwartym i uczciwym dialogu. Komunikacja powinna być
terminowa i prosta.
Na coraz szybciej zmieniającym się rynku musimy zachować elastyczność i koncentrację na jakości dostosowanej do przeznaczenia
produktów oraz konkurencyjnych, uzasadnionych kosztach.
Metalcolour będzie potrafić dostarczać w przyszłości rozwiązań służących wzrostowi zysków firmy wyłącznie dzięki doskonaleniu naszych
produktów, procesów i podejścia do prowadzenia działalności.

l
l
l
l

DOSTOSOWANIE OPARTE NA WARTOŚCI
Oszczędności wynikające ze skali naszej produkcji połączone ze
specjalnymi rozwiązaniami logistycznymi i planistycznymi są głównymi
czynnikami umożliwiającymi obniżenie kosztów jednostkowych.
Metalcolour szczyci się 40 latami doświadczeń w branży pokryć
z blachy i potrafi zaoferować nieocenioną pomoc w projektowaniu
nowych rozwiązań i procesów rozwijanych w dowolnej firmie.
Nasze duże zakłady produkcyjne umożliwiają uprzemysłowienie etapów produkcji, które w innych zakładach są kosztowne i wymagające
większego zaangażowania pracy ręcznej, co pozwala uzyskać znaczące
obniżenie łącznych kosztów.

Niezmienna jakość
Uprzemysłowienie
Cięcie kosztów
Możliwość stosowania nowych technologii

Nasze urządzenia produkcyjne są dostosowane zarówno do małych,
jak i dużych serii, udostępniając wysoką elastyczność i szybką realizację
w przypadku zmian lub pilnych zamówień.
SUKCES NASZYCH PARTNERÓW TO NASZ SUKCES
W Metalcolour jesteśmy świadomi naszej roli w łańcuchu wartości, w
ramach którego wszystkie nasze działania wpływają na wartość tworzoną w każdym ogniwie tego łańcucha.
Dzięki przyjęciu metodologii opartej na partnerstwie i kompleksowych dostawach Metalcolour niezmiennie dostarcza rozwiązań, produktów i usług tworzących wartość dla naszych klientów. Ograniczenie
kosztów produkcji lub dostarczanie materiału o cechach ważnych dla
klienta końcowego to zawsze nasz najważniejszy priorytet.
Aby wspierać niezakłóconą działalność naszych klientów, magazynujemy największe ilości laminatów i pokryć na rynku, dzięki czemu
potrafimy realizować zamówienia w rekordowo krótkim czasie.
Mówiąc krótko – nasza misja to sukces naszych klientów.
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Metalcolour A/S
Agrovej 6
DK-4800 Nykøbing F.
Telefon: +45 5484 9070
info@metalcolour.com

Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Telefon: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Telefon: 65 6898 2535
info@metalcolur.com

