Όταν το χρώμα είναι προσωπική
επιλογή, το ταίριασμα απόχρωσης
θέλετε να είναι αντικειμενικό
Η λύση Automatchic Digital Color
η πιο πρόσφατη καινοτομία μας για ταίριασμα απόχρωσης
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Το χρώμα είναι υποκειμενικό, είναι μια προσωπική επιλογή. Η AkzoNobel είναι κορυφαία
όσον αφορά το χρώμα. Κατανοούμε τη συναισθηματική σύνδεση που έχουν οι πελάτες μας
με το χρώμα. Ερμηνεύουμε αυτή τη συναισθηματική σύνδεση δημιουργώντας αξιόπιστες
τεχνικές λύσεις. Τα προϊόντα μας παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας για την
πραγματοποίηση των προσωπικών τους επιλογών χρώματος, για τη μετουσίωση αυτών
που ουσιαστικά αποτελούν όνειρα χρώματος, απροσδιόριστες αντιλήψεις και επιθυμίες,
κάνοντάς τα πραγματικά. Όλα ξεκινούν από…
Την επιλογή του σωστού χρώματος με την πρώτη φορά, κάθε φορά, που βρίσκεται στην
καρδιά του ψηφιακού τρόπου λειτουργίας της AkzoNobel. Εάν χρησιμοποιείτε άλλα
χρωματολόγια, γνωρίζετε την ποιότητα που μπορεί να επιτευχθεί με αυτές τις γνωστές
μεθόδους. Μέσω της ψηφιακής μεθόδου, με τη νέα λύση Automatchic Digital Color,
ανοίγεται ένας εντελώς νέος κόσμος ευκολίας για σας. Η AkzoNobel για μία ακόμη φορά
καθιερώνει το πρότυπο για αξιόπιστο ταίριασμα απόχρωσης. Το νέο πακέτο Automatchic
αυξάνει την επιχειρηματική κερδοφορία παρέχοντας βελτιστοποίηση της διαδικασίας,
ακρίβεια και ταχύτητα. Διασφαλίζει μια βιώσιμη λειτουργία χρησιμοποιώντας μικρότερη
ποσότητα βαφής, μειώνοντας τη φύρα και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.
Βασικό στοιχείο σε αυτό το πακέτο είναι το νέο Automatchic Vision. Ένας φορητός
φασματογράφος τελευταίας τεχνολογίας με βολικό μέγεθος, εύκολος στη λειτουργία, απαιτεί
ελάχιστη εκπαίδευση και παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις σε κυρτά τμήματα του αυτοκινήτου
που πριν ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με ακρίβεια.

www.automatchic.com

Με το Automatchic Vision, η AkzoNobel εισάγει το λογισμικό έξυπνης αναζήτησης Automatchic
Smart Search, το οποίο υποστηρίζει τις διαδικασίες του φανοποιείου επιλέγοντας την
καλύτερη συνταγή ταιριάσματος απόχρωσης.Το Automatchic καθιστά εύκολη ολόκληρη τη
διαδικασία επιλογής της σωστής συνταγής απόχρωσης.
Στην AkzoNobel είμαστε περήφανοι για αυτό το μεγάλο βήμα προόδου. Η εργασία με το
Automatchic είναι εύκολη, αξιόπιστη και αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο στην καθημερινή
εργασία σας. Η πρώτη επιλογή για κάθε εργασία στο φανοποιείο σας.

Επιλογή του σωστού χρώματος με την πρώτη φορά, κάθε φορά.

Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα

Μικρός και βολικός φασματογράφος
Automatchic Vision

Εύκολος στη λειτουργία
Απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση

Μικρή απόκλιση μέτρησης
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Η έξυπνη αναζήτηση Automatchic Smart
Search επιλέγει και βελτιστοποιεί το
καλύτερο ταίριασμα απόχρωσης

Εξοικονόμηση χρόνου

Σαφής διαδικασία

Αξιόπιστα αποτελέσματα

www.akzonobel.com
Η AkzoNobel είναι η παγκόσμια ηγέτιδα εταιρεία
χρωμάτων και επιστρώσεων και κορυφαίος
παραγωγός ειδικών χημικών. Βασιζόμενοι
στην εμπειρογνωμοσύνη αιώνων, παρέχουμε
στις βιομηχανίες και στους καταναλωτές
παγκοσμίως καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες
τεχνολογίες που είναι σχεδιασμένες για να
ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις
στον γρήγορα μεταβαλλόμενο πλανήτη μας. Με
κεντρική έδρα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας,
απασχολούμε περίπου 47.000 άτομα σε 80
χώρες, ενώ το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει
ευρέως γνωστές μάρκες όπως Dulux, Sikkens,
International, Interpon και Eka. Η εταιρεία
μας κατατάσσεται σταθερά ως ένας από τους
ηγέτες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και
δεσμευόμαστε να καταστήσουμε τη ζωή πιο
βιώσιμη και τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες.
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