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Nowe możliwości Twojej kabiny lakierniczej.  
System Xtreme z rewolucyjnym wypełniaczem mokro-na-mokro VOC-Xtreme U7650.



System Xtreme otwiera zupełnie nowy świat szybkich procesów lakierniczych.  
Jest także bardzo oszczędny pod względem zużycia energii. System Xtreme to jedyny 
produkt na rynku, który pozwala na suszenie w temperaturze 60°C, 40°C, a nawet 
20°C. Dzięki temu jest wyjątkowo oszczędny i elastyczny. W zależności od nakładu 
pracy w warsztacie można wybrać ekstremalnie szybkie suszenie i wysoką przepustowość 
albo ekstremalnie niskie zużycie energii.  

 
PRZY NISKIM  
ZUŻYCIU ENERGII.

NAJSZYBSZY 
SYSTEM   

Xtreme’alnie energooszczędny
System Xtreme to jedyny produkt, który pozwala na suszenie powłoki 
lakierniczej w temperaturze 40°C, a nawet 20°C. Pozwala to na obniżenie 
kosztów energii nawet o 70%, co oznacza niebywałą wydajność. 

Xtreme’alna szybkość
Stosując nowy wypełniacz mokro-na-mokro VOC-Xtreme U7650, lakier 
bazowy Standoblue i lakier bezbarwny VOC-Xtreme K9580, można 
przeprowadzić renowację w nieprawdopodobnym czasie 36 minut.

Xtreme’alny połysk
Technologia Xtreme jest łatwa w aplikacji i gwarantuje doskonałą 
trwałość. Lakier bezbarwny zapewnia intensywny połysk; schnie 
szybko i dokładnie.  

Xtreme’alna szybka praca na nowych elementach
Nowy wypełniacz mokro-na-mokro VOC-Xtreme U7650 można 
lakierować zaledwie po 5 minutach odparowania. Pozwala 
to zwiększyć wydajność.



System Xtreme
Ściereczki Express Pretreatment Wipes U3000
• Nowość: Wypełniacz mokro-na-mokro VOC-Xtreme U7650
• Wypełniacz VOC-Xtreme U7600
• Lakier bazowy Standoblue
• Lakier bezbarwny VOC-Xtreme K9580

Nowa etykieta: Teraz z dodatkowym symbolem 
„X” oraz oznaczeniem w kolorze purpurowym. 
Pozwala od razu rozpoznać, które produkty są 
przeznaczone do stosowania razem, i zapewnia 
większą niezawodność procesu.

Xtreme’alnie oszczędny
Skrócony czas suszenia sprawia, że drobne 
naprawy lakiernicze przynoszą więcej zysku.

Xtreme’alne nastawienie 
na usługi
Korzystanie z wypełniaczy VOC-Xtreme 
i lakierów bezbarwnych VOC-Xtreme 
pozwala zaoferować klientom usługę 
premium w postaci „Naprawy w 1 
Dzień” – odbiór pojazdu możliwy tego 
samego dnia, a nawet w ciągu zaledwie 
kilku godzin. Obniża to koszty związane 
z udostępnianiem samochodów zastępczych.

Xtreme’alnie nowoczesna 
technologia
Opatentowana technologia Axalta, która 
stoi za systemem Xtreme Standox, oferuje 
niewyobrażalne właściwości produktu 
i zapewnia większą oszczędność kosztów.

Xtreme’alnie większa 
przepustowość
Krótsze czasy suszenia pozwalają znacznie 
skrócić czas pracy w kabinie lakierniczej. 
Czyni to pracę bardziej wydajną. Umożliwia 
bowiem polakierowanie większej liczby 
pojazdów w ciągu jednego dnia.

Xtreme’alnie niskie nakłady 
inwestycyjne
Kabin lakierniczych, które nie są w stanie 
osiągnąć wysokich temperatur rzędu 60°C, nie 
trzeba już modernizować. Krótszy czas suszenia 
w temperaturze 40°C albo 20°C pozwala 
uniknąć potencjalnie kosztownych inwestycji.

NOWOŚĆ!
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Aby uzyskać więcej informacji, 
zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę: 

standox.pl/xtreme-system
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