Standofleet CV
De standaard in het herstel van bedrijfsvoertuigen. Standofleet.
Als productiviteit uw belangrijkste zorg is, is Standofleet de juiste keuze. Ontworpen en geformuleerd met behulp van innovatieve
pigment- / bindmiddeltechnologie, levert dit innovatieve reparatiesysteem voor bedrijfsvoertuigen van Standox echte voordelen voor uw
bedrijf - superieure kwaliteit, veelzijdigheid en gebruiksgemak.

Voldoet aan marktbehoeften
Standofleet heeft precies de juiste oplossing voor alle eisen - w eerstand, hoge kw aliteit,
gemakkelijke toepassing, milieu compatibiliteit of efficiëntie. Op basis van een modulair
systeem kunt u diverse geconcentreerde menglakken en bindmiddelen combineren om een 
reeks topcoats te verkrijgen.
Eén enkel systeem is alles wat je nodig hebt.
Van het spuiten van een grijpw agenchassis tot het opnieuw spuiten van een bus carrosserie,
is dit systeem met een hoge opbrengst en uitstekende dekking alles w at u nodig heeft. In
tegenstelling w at zo’n flexibel systeem doet vermoeden, is het aantal componenten echter
klein. Slechts 26 geconcentreerde menglakken zijn nodig voor het gehele assortiment van
unikleuren, die w orden gebruikt voor het herstel van bedrijfsvoertuigen vandaag de dag.

Lees
Downloaden

Eén systeem voor alle toepassingen.
Het Standofleet-systeem is de juiste keuze voor een breed scala van ondergronden van
vrachtw agens en bussen tot speciaal gebruikte voertuigen. Door de componenten te
combineren bereikt u altijd een perfect kleurresultaat, ongeacht de ondergrond, uw
technische hulpbronnen of de klimatologische omstandigheden.
Vraag uw Standox Accountmanager om u een overzicht te geven van aanbevelingen
afgestemd op de unieke behoeften van uw schadeherstelbedrijf.
Chassis
• Onbew erkt/verzinkt staal
• Oud lakw erk
• Aluminium
Opbouw / scharnierwagens
• Onbew erkt/verzinkt staal
• Oud lakw erk
• Aluminium
• Kunststof
Cabin
• Stalen
• Aluminium
• Kunststof

Perfecte gereedschappen voor perfecte kwaliteit.
Standofleet geeft u de controle.
W ij bieden een volledig programma van klantenondersteuning aan:
Standomix Color Box
Met meer dan 3.000 kleuren en effecten - in chronologische volgorde - op grote w aaiers
gespoten met origineel materiaal.

Standofleet product training
Onze cursussen brengen u op de hoogte van de nieuw ste technieken en laten u zien hoe u het
beste uit Standofleet kunt halen.

Standox Coloristics Hotline
Onze experts staan klaar om te helpen.
Color Hotline Standox International

0049-(0)202-295 28899

De nieuwste digitale kleurmanagement technologie

Spectrofotometer Genius iQ
Gegarandeerd de juiste kleur met de Genius iQ. Kleuren w orden direct op het voertuig gemeten
voor betrouw bare resultaten.

Standowin iQ
Standox's Standow in iQ softw are maakt gebruik van het internet om u toegang te geven tot de
nieuw ste kleurformules w aar u ook bent.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_be/nl_NL/products/standofleet-cv.print.html

