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Prášková lakovna společnosti SOLAR-TECHNIK
ve Fryštáku nabízí komerční lakování dílců se
železitýmahliníkovýmpovrchemdomaximální
délky 4,5 metru a hmotnosti 250 kg. K lakování
používáme barvy od renomovaných výrobců
prodosaženímaximální kvality výsledného laku.

Vysoká kvalita a odolnost
nanášeného povrchu

Rovnoměrný nános barvy
po celém povrchu dílce

Zaručení stálosti
lakovaného povrchu

Předat lakovaný dílec v nejvyšší
možné kvalitě

HLAVNÍ ZÁSADY, KTERÝCH SE DRŽÍME
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Umímenalakovat tvarověnáročnédílce
díky ručnímu lakování

Vysokáodolnostnanášenéhopovrchu

Šetrnostpráškového lakuvůči životnímu
prostředí

Barvy lze využívat v interiérech i exteriérech
díkyabsenci škodlivých látek
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HLAVNÍ PŘÍNOSY LAKOVÁNÍ U NÁS

PRÁŠKOVÁ
LAKOVNA
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Vnašímodernípráškové lakovně lzenalakovat
jakýkoliv předmět, který splňuje parametry
rozměru, hmotnosti, odolnosti vůči vysokým
teplotám amateriálového složení lakovaného
povrchu. Jsme schopni lakovat dílce o max.
délce4,5metru ahmotnosti do 250kg.

CO DOKÁŽEME NALAKOVAT
Mimo lakování našich vlastních výrobků
nabízíme práškovou lakovnu také pro
komerční využití. Jsme schopni pokrýt
lakování dílců do sériové výroby, ale i
zakázkové lakování od jednoho kusu.

LAKOVNA JE PŘIPRAVENA PRO KAŽDÉHO

Velmi často našich služeb využívá
společnost RIM, které lakujeme rámy židlí a
stoliček. Spolupracujeme také s firmami
jako je Flightcase, která vyrábí přepravní
bedny na hudební nástroje, výrobcem
ortéz Ortika nebo s výrobcem designových
světel Deos.

Mezi naše zákazníky patří také další výrobci
stínicí techniky, výrobci kontejnerů, výrobci
oken nebo firmy z oblasti kovoobrábění a
kovovýroby. Častými zákazníky jsou
autoservisy a pneuservisy, kterým jsme
schopni nabídnout lakování menších částí
karoserií nebo disků kol pro jejich
zákazníky. Pravidelně také lakujeme rámy
jízdních kol, pokud se jejich majitelé
rozhodnou, že chtějí změnu.

NA NAŠI LAKOVNU SPOLÉHAJÍ ŠPIČKOVÉ
FIRMY VE SVÝCH OBORECH

Jednou z nich pro nás bylo lakování
220 kusů plechový pouzder na pamětní
nože pro příslušníky Útvaru rychlého
nasazení URNA. Tuto zakázku jsme
získali od Ministerstva vnitra České
republiky proto, že jsme byli schopní
nalakovat relativně malé dílce ve vysoké
kvalitně a krátkém čase.

UMÍME I SPECIÁLNÍ ZAKÁZKY

KDO S NÁMI SPOLUPRACUJE
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