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Od 1858 roku miliony klientów wybierają farby i lakiery Lechler w sektorach Przemysłu, Motoryzacji,
Dekoracji, Jachtingu otaz Aranżacji wnętrz i meblarstwa, rozróżnionych pięcioma markami grupy.
Po ponad 160 latach, ponad 600 osób koncentruje swoją fachowość i pasję na badaniach, rozwoju,
produkcji i marketingu produktów lakierniczych oraz na prowadzeniu szkoleń dla ich użytkowników.
Europejska Centrala Lechler znajduje sie w Como z zakładami produkcyjnymi w Como, Seregno i Foligno
oraz czterema oddziałami dystrybucyjnymi w: Manchester (GB), Grenoble (F), Barcelona (ESP) i Kassel (D).
W Brazyli firma operuje poprzez ulokowany tam zakład produkcyjny i oddział handlowy w Paraì (Rio Grande
do Sul) oraz oddziały dystrybucyjne w Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) i Paulínia (São Paulo).
Produkty Lechlera są obecnie dystrybuowane w ponad 65 krajach.
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High-efficiency processes

Lechler Refinish to propozycja dla lakierni samochodowych korzystających z PROCESÓW
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Składa się z produktów high tech o niskim wpływie na środowisko
wyróżniających się na rynku, oferując klientom WŁAŚCIWĄ JAKOŚĆ zarówno pod kątem
wyglądu jak i czasu trwania naprawy oraz pracy z jednocześnie największą wydajnością,
produktywnością i poszanowaniem środowiska.

Logo „HI-Efficiency” identyfikuje produkty, artykuły i usługi opracowane z myślą o optymalizacji
procesów lakierniczych warsztatów samochodowych, odpowiednim podejściu do metody
pracy oraz określeniu przewagi konkurencyjnej w działalności naprawczej.
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Jak wybrać najlepszy proces lakierowania, jeśli masz
LECHLER MAPP EASY?

Jak wykryć odpowiedni kolor, jeśli masz
CME EASY lub COLOR BOX EASY?

Jak uzyskać właściwe doradztwo, jeśli przestrzegasz
BODYSHOP EFFICIENCY PROGRAM?

Najłatwiejszy wybór
Najwłaściwszy proces
Najlepsza naprawa

Dowiedz się, jak uprościć pracę na www.so-easy.org
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Coś się zmieniło,
więc my też zmieńmy się,
aby być jeszcze lepszymi.
Zmieniajmy się, dla bardziej
wydajnej i bezpiecznej
przyszłości.

SM
PRO AR
GRA T
M

Proces zmian na rynku motoryzacyjnym uległ silnemu przyspieszeniu. Jedyną możliwą odpowiedzią jest zastosowanie
innowacyjnych metod pracy. W związku z tym opracowaliśmy nowe narzędzia i metody, które pomogą Ci zarządzać
biznesem warsztatowym tak efektywnie, jak to możliwe, zapewniając w ten sposób bezpieczniejszą przyszłość.
Dzięki stale aktualizowanej i ewoluującej propozycji wartości odpowiadającej na najnowsze wymagania rynku, możliwe
jest znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania, gwarantując tym samym odpowiedni poziom RENTOWNOŚCI, bez
kompromisów w zakresie JAKOŚCI wraz z maksymalną ochroną równowagi środowiska.

PRODUKTY/  PROCESY
Kompletna i innowacyjna gama produktów i procesów pozwala na identyfikację konkretnych
rozwiązań, które nie tylko umożliwią odtworzenie odpowiedniego poziomu jakości, ale także
oferują możliwość maksymalizacji wydajności poprzez skrócenie czasu procesu i kosztów energii.

NARZĘDZIA KOLORYSTYCZNE
Badania w złożonym świecie kontroli kolorów stają się łatwe dzięki intuicyjnym narzędziom,
prowadzącym użytkownika do doskonałych rezultatów.

SERWIS/CONSULTING
PROGRAM EasyEfficiencySMART to nowe podejście do szkolenia i wsparcia technicznego.
Umożliwia natychmiastowe i świadome wykorzystanie wysokowydajnych procesów lakierniczych
oraz bardziej ostrożne i zyskowne zarządzanie działalnością lakierni.
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Hydrofan HE System

Hydrofan
High Efficiency
zwiększy
Twoją wydajność!
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Hydrofan High
Efficiency
redukuje
koszty naprawy!

Jeden unikalny system,
dwie metody aplikacji:
• redukcja zużycia
produktu (-30%)
• redukcja czasu
naprawy (-20%)

Innowacyjny system w praktycznym opakowaniu zapewnia
doskonały efekt końcowy i usprawnienie procesów pracy.

•

Hydrofan HE BASECOAT został chemicznie
ulepszony, aby codzienna praktyka procesów
naprawczych w lakierniach samochodowych
była szybsza i łatwiejsza.

•
•

Jeden elastyczny system dzięki specjalnym
dodatkom: jeden system mieszalniczy
z dwoma metodami aplikacji.

•

Zgodnie z naprawą można wybrać
najbardziej wydajną metodę aplikacji
pomiędzy procesem STANDARDOWYM
oraz WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI, co we
właściwych warunkach pozwala na
zmniejszenie zużycia produktu i czasu.
Standard
process

System mieszalniczy lakierów bazowych umożliwiający
uzyskanie dwuwarstwowych kolorów samochodów,
motocykli i pojazdów użytkowych.
Innowacyjny system dostępny w praktycznych
opakowaniach zapewniających doskonały efekt
końcowy i usprawnienie etapów pracy.
Kompaktowy system z ponad 60 pigmentami
w opakowaniach 0,25l, 0,5l, 1l, do produkcji kolorów
metalicznych, perłowych i pastelowych.
Specjalne rozcieńczalniki i dodatki dostosowują ten
system do aplikacji na wszystkich powierzchniach
w różnej temperaturze i wilgotności.

Jest praktyczny: nie wymaga mieszania
maszynowego ani dodawania binderów czy utwardzaczy.

Łatwy w aplikacji: bez problemu będą używać go
również lakiernicy z mniejszym doświadczeniem oraz
wyposażeni w tradycyjny sprzęt.

Jest elastyczny: do aplikacji w sposób tradycyjny
lub wielowarstwowo bez odparowania.
Jest szybki: bardzo szybkie odparowanie, co ułatwia
szlifowanie w razie potrzeby lub maskowanie taśmą dla
więcej niż 1 koloru.

High Efficiency
process

Posiada niezawodną kolorymetrię ponad 35 000
oryginalnych receptur kolorów, które można odtworzyć.

45’

FLASH-OFF

35’

Ograniczona liczba pigmentów i mała pojemność
opakowania umożliwiają szybką rotację pigmentów.
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“Czysto, taniej,
szybko i łatwo”
Pigmenty Hydrofan HE Basecoat znajdują się w innowacyjnych
opakowaniach: Hydro-butelkach

•

Są one gotowe do użycia dla łatwiejszego przygotowania
koloru, bez żadnych dodatków czy binderów. Są one
wyposażone w samoczyszczącą nasadkę Quick-Dosing
System, umożliwiającą dokładne i szybkie dozowanie od
0,1 do kilkuset gramów koloru.

•

Umożliwiają natychmiastową wymianę pustych butelek,
bez marnowania produktu.

•

Dostarczane są w opakowaniu ochronnym o właściwościach
termicznych Anti-Shock, idealnym do wysyłki.

•

Nie wymagają inwestycji w nowy sprzęt: do ich użytkowania
wystarczy regał Hydrobox.

•

jest bezpieczniejszy: ma statyczną konstrukcję, bez części
mechanicznych i elektrycznych; Pigmenty Hydrofan
nie wymagają mieszania. (wystarczy 10-sekundowe
wstrząsanie ręką)

•

Hydrobox można zintegrować z zestawem grzewczym.

System tradycyjny

1 min

Otwieranie puszki
z wstępnym ręcznym
mieszaniem

1,30 min

Mycie mieszadła
i pozycjonowanie na
puszce

1 min

Mieszanie maszynowe
przed użyciem
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Hydrofan

30 sek

Ręczne
wstrząsanie
Hydro-butelką
przed użyciem

Macrofan HS System

System dodający
wartość
do twojej pracy
Modułowe
uzupełnienie
kolorów
jednolitych!

To uniwersalny, logiczny i modułowy system mieszalniczy
do produkcji wykończeń, gruntów i podkładów o różnych
właściwościach i wydajności.
Złożony z 31 baz pigmentowych (MACROBASE), 5 binderów
specjalnych do uzyskania wykończeń z połyskiem,
matowych i z efektami oraz 5 binderów do produkcji
barwionych gruntów/podkładów różnego rodzaju.
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•
•
•

Pełny wybór wykończeń, od UHS do 1K nitroakrylowych.

•

Wysoka siła krycia i wydajność.

Szeroka gama kolorów i efektów.
Szeroki wybór barwionych gruntów i podkładów
wypełniających.

Macrofan HS
Top Coats
System
System mieszalniczy lakierów nawierzchniowych złożony z 26
skoncentrowanych baz pigmentowych (MACROBASE) oraz 5
binderów specjalnych do uzyskiwania ponad 15.000 wykończeń
w kolorach solidowych o różnej wydajności (UHS i 1K nitroakrylowy) oraz z różnym wykończeniem (połysk, mat, struktura).

MAC14 (M1004) HS MATT Top Coat

MAC41 (M4001) PW UHS Top Coat
(VOC<420g/l)

Emalia poliakrylowa z efektem satyny, odporna
na zarysowania, na elementy zewnętrzne.

Emalia UHS z połyskiem o wysokiej sile krycia.

MAC15 (M1005) and MAC16 (M1006)
HS FINE and TEXTURE Top Coat

MAC5 (M5000) 1K Top Coat
Jednoskładnikowa emalia nitroakrylowa
z połyskiem do napraw i renowacji samochodów
oraz motocykli.

Emalie z efektem struktury na elementy
zewnętrzne i wnętrzne.
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Times reduction

Costs reduction

Macrofan HS
Primer&Filler
System
System mieszalniczy skomponowany z 10 baz pigmentowych
(MACROBASE), 5 z nich jest wspólnych z modułem lakierów
nawierzchniowych oraz 5 binderów specjalnych do uzyskania 3
rodzajów podkładów (od wypełniających po izolujące), 1 grunt/
podkład oraz 1 podkład do tworzyw sztucznych. Wszystkie są
dostępne w ponad 400 różnych kolorach odpowiadających
kolorom wnętrz oraz oryginalnych podkładów stosowanych
w branży motoryzacyjnej.

MAC 81 (M8011) AP AUTOLEVEL PRIMER
Dwukomponentowy, samopoziomujący podkład/izolator
o bezpośredniej przyczepności do wszystkich rodzajów
podłoży (z powłoką katodową, tworzywa sztuczne itp.)
do procesów M/M lub S/S.

MAC 6 (M6000) GREEN-TECH HS FILLER
Poliakrylowy podkład HS z technologią “Powertech”.
MAC 71 (M7001) HS HIGH FILLER
Poliakrylowy, wysokowypełniający izolator HS do procesów S/S.
MAC 9 (M9000) HS UNDERCOAT
Poliakrylowy izolator HS do procesów M/M.

Oprócz zwiększania siły krycia wykończeń przy
znacznej oszczędności czasu i lakieru, zastosowanie
barwionych podkładów wypełniających pozwala na
uzyskanie trójwarstwowych wykończeń przy użyciu
podkładu jako pierwszej warstwy. Jest to rozwiązanie
oferujące zmniejszone zużycie energii i maksymalną
szybkość pracy.
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Oferta
produktów
Lakiery bezbarwne
Pełna gama produktów wysokiej wydajności, zgodna
z dyrektywami dotyczącymi emisji do atmosfery, dostępna
jako produkty rozpuszczalnikowe UHS (linia MACROFAN) oraz
produkty wodorozcieńczalne (linia HYDROFAN) w wykończeniach
z połyskiem, półpołyskiem, matowych oraz z odpornością na
zarysowania. Odpowiednie do stosowania w procesach ze
schnięciem przyspieszonym i na wolnym powietrzu.

Grunty i podkłady wypełniające
Skala szarości

Asortyment uzupełnia szeroka oferta podkładów wypełniającyh
rozpuszczalnikowych lub wodorozcieńczalnych oraz podkładów
gruntujących o różnych poziomach wydajności, dostępnych
w wersji białej, szarej i czarnej. Innowacyjna seria MACROFAN
i klasyczny GREEN-TI to odpowiedź na każdą potrzebę
uwzględniając różne metody pracy oraz rodzaj naprawy.
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EASY EFFICIENCY
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Linia UV Tech
Jest to gama produktów do suszenia UV, które umożliwiają
naprawy o wysokiej wydajności przy bardzo niskim zużyciu
energii i bardzo niskiej emisji rozpuszczalników. Idealne do
małych lub punktowych napraw.

Szpachle
Bezpieczeństwo i łatwość użycia to główne cechy wszystkich
szpachli w ofercie, od uniwersalnych, przez tradycyjne, po
specjalne do tworzyw sztucznych czy też z włóknem szklanym.

Linia Energy Spray
To linia aerozoli do drobnych i szybkich napraw. Stanowi
kompletną gamę produktów wysokiej jakości do użytku
profesjonalnego, zawierająca barwione podkłady wypełniające,
grunty, lakiery bezbarwne i środki pomocnicze.
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Narzędzia
kolorystyczne
Easy PC Box
Komputer, który można umieścić w stacji roboczej.
Umożliwia łatwe i precyzyjne wyszukiwanie również
niestandardowych, indywidualnych receptur kolorów;
zapewnia kontrolę i dozowanie różnych składników dzięki
połączeniu z wagą elektroniczną do 7 kg.

Lechler MAP®
Paint & Color Management Software
Wielofunkcyjne oprogramowanie, zaprojektowane w celu
optymalizacji wydajności i rentowności dystrybutorów
oraz użytkowników końcowych.
Umożliwia zarządzanie recepturami, dozowanie pigmentów
i lakierów, zarządzanie zleceniami, drukowanie etykiet i kart
charakterystyki, wyświetlanie informacji o produktach oraz
zarządzanie magazynem. Umożliwia szybką aktualizację
przez Internet wszystkich informacji technicznych i związanych z bezpieczeństwem, a także receptur kolorów
i produktów.

Colour Match Easy
Color Match to nowy, automatyczny system receptur
kolorów firmy Lechler, oparty na wielokątowym spektrofotometrze w połączeniu z autorskim oprogramowaniem.
Dzięki zastosowaniu tej technologii wykrywanie i korekcja
kolorów są szybkie, bezpieczne i skuteczne nawet
w przypadku najtrudniejszych odcieni.
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Colour Box Easy & Colour Box
Chroma Flex

Master Motor 2
Modułowa kolekcja kolorów ze wzorcami w formie
tradycyjnych fiszek dla kolorów solidowych, metalicznych,
mikowych/perłowych występujących we flocie motocyklowej. Próbki kolorów znajdują się w praktycznej kasecie
z przegródkami.

Kolekcje zawierające setki wzorców kolorystycznych, na
szerokich kartach, uzyskane przez natryskiwanie produktów
dla branży motoryzacyjnej najnowszej technologii,
pogrupowane w formie wzorników wachlarzowych.
Są idealne do precyzyjnej i niezawodnej identyfikacji
koloru samochodu.
Color Box jest stale aktualizowany o nowe kolory. Jest
dostępny zarówno w wersji chromatycznej (Color Box
Chroma Flex), jak i na zamówienie producenta samochodu
(Color Box Easy).

Hydrofan & Macrofan
Tinting Guide
Wzorniki kolorów prezentujące rozwój kolorystyki lakierów
w systemach Hydrofan i Macrofan.

Macrofan Primers & Fillers
Tinting Guide

Master Car 5

Praktyczne wzorniki wachlarzowe zawierające ponad 180
oryginalnych wzorców kolorystycznych podkładów wypełniających z odpowiednimi recepturami wydrukowanymi
na odwrocie.

Modułowa kolekcja kolorów ze wzorcami w formie tradycyjnych fiszek dla kolorów solidowych, metalicznych,
mikowych/perłowych występujących we flocie samochodowej. Próbki kolorów znajdują się w praktycznej kasecie
z przegródkami.
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Wsparcie
techniczne
Kolorystyczne Call Center

oraz usługi przydatne dla działalności lakierników.
Projekty i wydarzenia związane z dystrybutorami oraz
warsztatami lakierniczymi są widoczne w zakładce
aktualności oraz na stronie głównej, udostępniane we
współpracy z Działem Marketingu Lechler.

Ogromne know-how w zakresie kolorów, receptur
kolorystycznych oraz archiwum kolorów samochodów
i motocykli są do dyspozycji klientów poprzez wysoce
profesjonalną i szybką obsługę „online”.

Strona dotycząca kolorów

Wsparcie techniczne

www.lechler.eu

Pomoc naszego kompetentnego i profesjonalnego
działu wsparcia technicznego jest zapewnione zarówno
w firmie Lechler, jak i na miejscu u klienta, w sektorze stale
rozwijającej się technologii.

Poprzez dostęp do dedykowanego obszaru możliwe jest
uzyskanie wszelkich informacji dotyczących receptur
kolorystycznych oraz aktualizowanych na bieżąco gam
kolorów producentów samochodów.

Wsparcie w zakresie sprzętu
i oprogramowania

Katalog online produktów
Lechler Refinish

Do dyspozycji użytkownika oddane są umiejętności
i profesjonalizm w zakresie prawidłowego zarządzania
urządzeniami mieszalniczymi, spektrofotometrycznymi
oraz oprogramowania.

Katalog online umożliwia wyszukiwanie według
nazwy, kodu, rodzaju produktu lub systemu wszystkich
produktów Lechler Refinish. Każdy produkt zawiera jego
opis, kartę techniczną i kartę charakterystyki oraz, w razie
potrzeby, uwagi lub materiał informacyjno-marketingowy.

Strona Lechler poświęcona
sektorowi Refinish:

Lechler Portal
Lechler Portal (http://portal.lechler.eu) jest serwisem
łączącym wszystkie usługi internetowe Lechler wyświetlane klientom. Jest stale aktualizowany pod względem funkcji
i zawartości. Stanowi użyteczne narzędzie do uzyskania
na bieżąco pomocnych informacji i materiałów wspierających codzienną aktywność profesjonalistów pracujących
z produktami Lechler.

http://refinish.lechler.eu
Zintegrowana z oficjalną stroną internetową Lechler
strona Lechler Refinish zawiera i łączy wszystkie
przydatne informacje dla klientów i profesjonalistów
rynku lakierniczego, ilustruje wartości, korzyści i narzędzia
kolorystyczne, prezentuje najnowsze produkty i projekty

Strona internetowa
Informacje i działanie na bieżąco,
na dowolnym urządzeniu
Oficjalna strona internetowa (http://www.lechler.eu), którą można
przeglądać zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniach
mobilnych, jest wizytówką online całej propozycji wartości Lechler.
Jest dostępna w 9 językach i stanowi punkt odniesienia dla tych,
którzy chcą poznać i być na bieżąco informowanymi o produktach
i usługach oferowanych przez firmę Lechler i jej marki. Sekcja „Centrum
Doskonalenia”, w całości jest dedykowana klientom, umożliwia
pobranie harmonogramów i szczegółowych programów szkoleń.
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Systemy
Refinish
instalacja BASIC
HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX) pozwala
na uzyskanie wszystkich dwuwarstwowych, solidowych,
perłowych i metalicznych kolorów samochodów i motocykli.

instalacja BASIC PLUS
HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).
+

MACROFAN HS Primers&Fillers
(Mieszalnik na 10 MAKROBASE) pozwala na uzyskanie
kolorowych podkładów wypełniających oraz gruntów
do odtworzenia oryginalnych podkładów i podkładów
użytych w pierwszym lakierowaniu.

instalacja PREMIUM

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)
+

MACROFAN HS Top Coat
(Mieszalnik na 26 MAKROBASE) pozwala na uzyskanie kolorów
jednolitych samochodów i motocykli o bezpośrednim
połysku.

instalacja PREMIUM PLUS
HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)
+

MACROFAN HS SYSTEM
(Mieszalnik na 31 MAKROBASE)
• Lakiery nawierzchniowe - pozwala na uzyskanie
jednolitych kolorów samochodów i motocykli
o bezpośrednim połysku.
• Grunty i podłady - pozwala na uzyskanie kolorowych
podkładówwypełniającychorazgruntówdoodtworzenia
oryginalnych podkładów i podkładów użytych
w pierwszym lakierowaniu.
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Trening
& wsparcie
Usługi, które Lechler oddaje do dyspozycji swoich
użytkowników poprzez centra szkoleniowe CENTRE
for EXCELLENCE mają na celu profesjonalne wsparcie
w prawidłowym użytkowaniu produktów oraz aktualizację
na bieżąco informacji i kompetencji.
Centra Szkoleniowe Lechler to wielofunkcyjne przestrzenie
przeznaczone dla użytkowników i dystrybutorów.
W specjalnie dostosowanych obiektach, wyposażonych
w nowoczesne urządzenia i narzędzia oferują i zapewniają:

•
•

Profesjonalne aktualizacje poprzez kursy z zakresu
mieszania koloru w teorii i praktyce aby zapewnić
maksymalny wynik w jak najkrótszym czasie.
Usługi konsultingowe i pomoc techniczna w zakresie
produktów, kolorów i przyrządów.
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