Standofleet CV
Ticari araç boya tamirinde en üst düzey. Standofleet.
Verimlilik sizler için en önemli kriter ise, çözüm Standofleet. Y enilikçi pigment / reçine teknolojisi kullanılarak tasarlanmış ve formüle
edilmiş olan Standox'un bu yenilikçi ticari araç tamir sistemi, üstün kalitesi, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı açısından işletmenize
gerçek fayda sağlar.

Pazarın ihtiyaçlarını karşılar.
Standofleet, korozyon direnci, yüksek kalite, kolay uygulama, çevresel uyumluluk veya
verimlilik gibi tüm gereksinimler için tam olarak doğru bir çözüme sahiptir. Yenilikçi modüler
sisteme dayanılarak çeşitli konsantre renk pastaları ve reçineleri bir araya getirerek bir çok
renk tonunda son kat elde edebilirsiniz.
İhtiyacınız olan tek bir sistem.
Bir kamyon şasisinden otobüs karoserine kadar, yüksek verim ve mükemmel örtücülük ile
Standofleet boya sistemi ihtiyacınız olan tek şey. Sadece 26 konsantre renk pastası
günümüzün ticari araçlarında kullanılan düz renklerin tümünü kapsamaktadır.

Aç
İndir

Tüm uygulamalar için bir sistem.
Standofleet sistemi kamyonlardan ve otobüslerden özel amaçlı araçlara kadar çok çeşitli
yüzeyler için doğru seçimdir. Bileşenleri belirtilen miktarlarda karıştırarak tüm yüzeyler ve iklim
koşullarında her zaman mükemmel sonuç elde edersiniz.
Standox Teknik Danışmanınızdan, servisiniz için ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilgileri sunmasını
isteyin.
Şasi
• Boyanmamış / galvanizli çelik
• Orginal veya eski boyalı
• Alüminyum
Üst yapılar / mafsallı römorklar
• Boyanmamış / galvanizli çelik
• Orginal veya eski boyalı
• Alüminyum
• Plastik
Kabin
• Çelik
• Alüminyum
• Plastik

Kusursuz kalite için mükemmel araçlar.
Standofleet sizi kontrol altında tutuyor.
Tam bir müşteri destek programı sunuyoruz:
Standomix Renk Kutusu
3.000'den fazla renk ve efekt ile - kronolojik sırada - orijinal malzeme ile boyanmış büyük renk
çipleri.

Standox Renk Y ardım Hattı
Uzmanlarımız, yardımcı olmaya hazırdır.
Standox Renk Hattı

Türkiye: 0262 674 00 00
Uluslararası:0049- (0) 202 295 28899

En son dijital renk yönetimi teknolojisi.

Genius iQ Spektrofotometre
Genius iQ profesyonel renk ölçüm cihazı ile doğru renk garanti. Renkler eb güvenilir sonuç için
doğrudan araç üzerinde ölçülür.

Standowin iQ
Standox'un Standow in iQ yazılımı, nerede olursanız olun en güncel renk formüllerine erişmenizi
sağlamak için interneti kullanır.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_tr/tr_TR/products/standofleet-cv.print.html

