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DEBEER REFINISH
OD 1910 ROKU

Przez ponad 100 lat, DeBeer Refi nish jest synonimem jakości, niezawodności i postępu w 
technologii kolorów. Możesz otrzymać korzyści płynące z naszego doświadczenia stosując 

kompletny i wysokiej jakości asortyment produktów. Możesz tworzyć historię, obracając 
każdą pracę w arcydzieło.każdą pracę w arcydzieło.
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POSTĘP?
DEBEER REFINISH!

DeBeer Refi nish dostarcza system zgodny 
z LZO (VOC) i szeroki wachlarz produktów 
uzupełniających, od zmywaczy do szpachli, 
od podkładów do lakierów bezbarwnych. 
Dostosowany pakiet uczyni Twoją pracę 
łatwiejszą. DeBeer Refi nish oznacza 
postęp dla Twojej fi rmy nie tylko ze 
względu na doskonałe produkty, ale także 

DeBeer Refi nish może dostarczyć 
kompletne rozwiązanie dla sektora 
napraw samochodów. Produkty, szkolenia 
i wsparcie, które pomogą Ci pracować 
wydajniej, poprawiając rentowność a 
jednocześnie zapewniając, że Twoja 
praca jest wykonywana w sposób 
bezpieczny dla środowiska.

ze względu na profesjonalne i sumienne 
wsparcie kilkudziesięciu specjalistów od 
kolorów i aplikacji, którzy są szczęśliwi 
mogąc dzielić się swoją rozległą wiedzą z 
Tobą.
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RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ
DeBeer Refi nish oferuje więcej niż 
tylko doskonałe produkty. Klienci 
mogą podjąć specjalne szkolenia w 
jednym z pięciu centrów biznesowo-
technicznych, które mamy na 
świecie. Możemy także podzielić się 
naszą wiedzą z zakresu sprzedaży, 
marketingu i organizacji procesów 
biznesowych z przedsiębiorstwami w 
sektorze renowacji samochodów. W 
ten sposób zawsze postępujemy.

UŻYTKOWNICY DEBEER REFINISH TO NIE 

TYLKO KLIENCI, TO NASI PARTNERZY.
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KAŻDE DOPASOWANIE, 

IDEALNE DOPASOWANIE.

TO NIE SLOGAN, 

TO OBIETNICA.

KOLOR MAMY WE KRWI
Każdy kolor musi być doskonałe dopasowany, dlatego inwestujemy ogromne ilości czasu 
i energii w rozwój naszej technologii kolorów. Zbieramy informacje OEM o kolorze, 
nakreślamy różnice w szczegółach między różnymi zakładami produkcyjnymi oraz za 
pomocą spektrofotometru Valspar, stworzyliśmy najbardziej precyzyjne narzędzie 
dopasowywania kolorów.

IDEALNE DOPASOWANIE
Istnieje wiele różnych dostępnych narzędzi doboru kolorów DeBeer Refi nish. Nasz cyfrowy 
system ICRIS ma dziesiątki tysięcy wzorów kolorystycznych, a Valspar Color Box oferuje 
talię kolorów z prawie 10.000 kolorowych próbek. Mapa kolorów Valspar i Spektrofotometr 
Valspar pomoże dokonać właściwego dopasowania koloru. Jeśli nadal Twoje pytanie o 
kolor pozostaje bez odpowiedzi, możesz wysłać próbkę do laboratorium kolorów a my 
przygotujemy doskonałą formułę koloru w ciągu kilku dni roboczych.
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DEBEER REFINISH: 
KOMPLETNY W LAKIERNICTWIE

UTWARDZACZE

DeBeer Refi nishes posiada uniwersalne 
utwardzacze, które można stosować w 
połączeniu z kilkoma innymi produktami. 
Oznacza to, że można wykonać szereg 
różnych prac tylko z niewielką zapasem 
utwardzaczy.

Rozcieńczalniki DeBeer Refi nish zostały 
opracowane, aby zapewnić optymalną 
wydajność i wszechstronność, której 
potrzebuje użytkownik końcowy.ROZCIEŃCZALNIKI

PODKŁADY, 
WYPEŁNIACZE I 
KITY

Nasza szeroka oferta podkładów i wypełniaczy obejmuje 
podkład wypełniający (izolator), podkład epoksydowy 
i podkład na plastik 1K, wraz z różnymi środki do 
wyrównywania powierzchni, takimi jak wypełniacze w 
odcieniach szarości 2K, MS i HS. Jeśli potrzebujesz kitu 
do swojej pracy, wtedy Valspar Automotive ma dokładnie 
taki, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Nasza szeroka oferta podkładów i wypełniaczy obejmuje 
podkład wypełniający (izolator), podkład epoksydowy 

wyrównywania powierzchni, takimi jak wypełniacze w 
odcieniach szarości 2K, MS i HS. Jeśli potrzebujesz kitu 
do swojej pracy, wtedy Valspar Automotive ma dokładnie 

ZMYWACZE

Czyszczenie jest ważną część każdego 
zadania. DeBeer Refi nish ma środki do 
czyszczenia Twojego sprzętu natryskowego 
oraz do powierzchni, które wymagają naprawy.

OD CZYSTERGO METALU DO WYKOŃCZENIA
Nie ma znaczenia miejsce aplikacji, DeBeer Refi nish jest Nie ma znaczenia miejsce aplikacji, DeBeer Refi nish jest 
wszystkim, czego potrzebujesz. DeBeer Refi nish oferuje pełną wszystkim, czego potrzebujesz. DeBeer Refi nish oferuje pełną 
gamę wysokiej jakości produktów. Od czystego metalu do gamę wysokiej jakości produktów. Od czystego metalu do 
wykończenia, z DeBeer Refi nish  każda warstwa jest doskonała. wykończenia, z DeBeer Refi nish  każda warstwa jest doskonała. 
Na stronie internetowej znajduje się nasz asortyment produktów, Na stronie internetowej znajduje się nasz asortyment produktów, 
dający przewagę w jakości, wydajności i łatwości użycia. dający przewagę w jakości, wydajności i łatwości użycia. 
Obszerne informacje o produktach można również znaleźć w Obszerne informacje o produktach można również znaleźć w 
katalogu produktów DeBeer Refi nish i na www.de-beer.com.katalogu produktów DeBeer Refi nish i na www.de-beer.com.
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RÓŻNE

Używając dodatków, można wpływać na 
specyfi czne cechy, takie jak elastyczność, 
szybkość schnięcia i strukturę. Dodatki 
mogą być stosowane w połączeniu ze 
wszystkimi powłokami, w tym powłokami 
nawierzchniowymi i lakierami bezbarwnymi.

BAZA WODNA 
SERIA 900+

Waterbase 900+ jest elastycznym system na 
bazie wody. Dzięki niemu uzyskujemy żywe 
kolory z piękną naturalną klarownością i 
doskonałym kryciem. Doskonała precyzja 
kolorów i natychmiastowa gotowość do 
użycia.

Lakiery bezbarwne DeBeer Refi nish obrócą 
każdą pracę w arcydzieło - w każdych 
warunkach, ponieważ asortyment obejmuje 
odmiany szybkoschnące i schnące na 
powietrzu.

LAKIERY 
BEZBARWNE

Został opracowany specjalnie do natrysku 
prywatnego jak i pojazdów użytkowych. Jest 
poliuretanowym systemem mieszalniczym 
HS 2K, który spełnia wymogi redukcji lotnych 
związków organicznych.

BEROTHANE 
HS420 
SERIA 3000

BeroBase  Serii 500 jest wysokiej jakości 
systemem “clear-over-base”. Seria zawiera o 
25% mniejszą liczbę kolorów mieszalniczych 
niż porównywalne systemy, tak więc, masz 
mniejsze zapasy i możesz pracować bardziej 
efektywnie.

BEROBASE 
SERIA 500

BEROMIX 
SERIA 2000

Seria BeroMix 2000 jest dwu 
komponentowym wierzchnim systemem 
wykańczania powierzchni, który spełnia 
wymagania każdego użytkownika 
końcowego. Jest łatwy w obsłudze i 
zapewnia najwyższą jakość w zakresie 
trwałości i ochrony, a także wysoki połysk.
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www.valsparauto.com

www.de-beer.com

DEBEER REFINISH

Marka Valspar Automotive

DeBeer Refi nish to marka Valspar Automotive. Valspar Automotive 
jest częścią Valspar Corporation. Założona w 1806 roku, rodzinna 
fi rma jest jednym z największych na świecie producentów powłok. 
Valspar Automotive produkuje i dystrybuuje system renowacji 
pojazdów DeBeer Refi nish.

WIĘCEJ INFORMACJI
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o DeBeer Refi nish lub Valspar 
Automotive, odwiedź www.de-beer.com i www.valsparauto.com.


