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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.

W przypadku marki DOBEL® współpracujemy z wiodącymi dostawcami, aby nieustannie doskonalić oferowany przez nas unikalny wybór
materiałów i powierzchni o wielu kolorach i teksturach.
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 ponad 45 latami doświadczenia 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.
Korzyści
l Niezmienna jakość
l Uprzemysłowienie

POWŁOKI DEKORACYJNE

l Cięcie kosztów

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.

l 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.

BLACHA LAMINOWANA FOLIĄ DOBEL®

METALCOLOUR PAINTED

Blacha laminowana oferuje możliwość projektowania, formowania
i nadawania funkcji w uprzemysłowionym i jednocześnie ekonomicznym procesie.
Połączenie właściwości blachy (wytrzymałości i możliwości nadawania kształtu) z walorami estetycznymi laminatów udostępnia
wszechstronny materiał, dający się zastosować na wiele sposobów.
Wyobraźmy sobie wyrób tak wytrzymały, że można go zginać,
rozciągać, ściskać i eksploatować przez wiele lat bez najmniejszego
uszczerbku dla właściwości lub wyglądu.
Dzięki marce DOBEL® Metalcolour nieustannie przenosi
standardy na nowe poziomy. Zastosowanie nieprzywierającej folii
zabezpieczającej powierzchnie laminowane produktów Metalcolour zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami podczas produkcji i transportu. Po zainstalowaniu produktu końcowego folię
zabezpieczającą można łatwo usunąć, uzyskując czystą, gotową do
użytku powierzchnię bez resztek kleju.
Niezwykle wysoka oczekiwana odporność na zużycie produktów

Metalcolour Painted oferuje wszystkie kolory świata na jednej z
naszych najbardziej elastycznych linii produkcyjnych. Oznacza to,
że możesz uzyskać dokładnie ten kolor, którego potrzebujesz – o
dokładnie odwzorowanej barwie i połysku.
Nasze doświadczenie i elastyczne metody produkcji sprawiają, że
nasz zakład jest przygotowany do spełniania najbardziej rygorystycznych wymagań i zapewniania zgodności z najnowszymi
przepisami środowiskowymi.
Nasze systemy malowania farbami bezpiecznymi dla żywności
zostały zatwierdzone do pracy bez bezpośredniego kontaktu
z żywnością. Materiał może być dostarczany prawie w każdym
kolorze i połysku.
Nasz system malowania jest zatwierdzony przez IMO do
stosowania w stoczniach. Farby przeciwpożarowe są używane na
sufitach, panelach warstwowych i drzwiach, gdzie powierzchnie
nie wymagają tworzenia wzorów.
Oba systemy Metalcolour – do pomieszczeń i stosowania
na zewnątrz – są dostosowywane do potrzeb klienta. To klient
decyduje, czy system będzie mieć gładką czy też strukturyzowaną
powierzchnię. Klient wybiera także kolor i poziom połysku. Po otrzymaniu próbki dopasowujemy kolor w 100% do potrzeb klienta.

marki DOBEL® dostarczanych przez Metalcolour jest dodatkowo
podwyższana przez ochronną warstwę antyzadrapaniową chroniącą przed detergentami.
Opracowany przez Metalcolour unikalny proces laminacji umożliwia kontrolowanie tego procesu w zupełnie nowy, innowacyjny
sposób. Innowacyjność oznacza, że potrafimy laminować blachy z
użyciem dużo większej liczby materiałów przy zachowaniu bardzo
ścisłych tolerancji połysku i koloru.
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