DEN HAAG
CITY COLLECTION

Den Haag City Collection.
EUROLACKE levert de kleuren die toegepast
worden in het huidige straatbeeld van uw
gemeente. Deze kleuren hebben wij voor u
weergegeven in de Den Haag City Collection.
De kleuren uit de Den Haag City Collection zijn
verkrijgbaar in een hoogglans, zijdeglans, mat en
een ﬁjnstructuur afwerking.

Straatmeubilair in uw gemeente.
Als stad onderscheidt u zich door het
straatmeubilair een bijzondere uitstraling te geven.
Ontwerp, materiaalkeuze, duurzaamheid en met
name kleur zijn hierbij van groot belang.

De getoonde poedercoatings kenmerken
zich, in combinatie met een primer, door
een langdurig kleur- en glansbehoud
en optimale bescherming tegen
corrosie.

EUROLACKE is de leverancier van hoogwaardige
poedercoatings en adviespartner op het
gebied van conserveringstechnieken. Met de
toepassing van EUROLACKE poedercoatings
geeft u een nieuwe dimensie aan duurzaamheid
en voegt u heel wat technische en esthetische
eigenschappen toe aan het straatmeubilair in uw
gemeente.
Poedercoating; een duurzame keuze.
Poedercoating is een zeer duurzame oppervlakte
behandeling. Er worden geen oplosmiddelen
gebruikt en er wordt een minimale hoeveelheid
aan coatingafval gegenereerd. De bestanddelen
van onze poedercoatings zijn volledig
REACH compliant en voldoen aan de ISO
richtlijnen ISO 14001: 2015 Environmental
Management.
Poedercoating kent
uitstekende oplossingen
voor corrosiewering, is
mechanisch erg sterk
en beschikt over
uitstekende UV- en
weersbestendige
eigenschappen.
Qua kleuren
en effecten zijn
de mogelijkheden
vandaag de dag
onbegrensd.

POLAR en ALESTA® AG ANTIGRAFFITY.
POLAR is een innovatieve, warmte
reﬂecterende poedercoating in SuperDurable
kwaliteit en biedt superieure duurzaamheid
voor buitentoepassingen. POLAR gaat zowel
de opwarming als de uitzetting van materiaal
tegen. Ideaal om verhitting van parkbanken en
parkeermeters tegen te gaan.
Alesta® ANTIGRAFFITY zorgt met zijn zeer goede
chemische en weersbestendigheid voor een
uitstekende bescherming. De poedercoating
biedt de juiste oplossing voor de bescherming
van metalen oppervlakten tegen grafﬁti, zoals
spuitbussen en permanent markers.

EUROLACKE
DE JUISTE PARTNER VOOR
HET KLEUREN EN CONSERVEREN
VAN UW STRAATMEUBILAIR.
De inrichting en het beheer van een duurzame
buitenruimte is maatwerk. Het ontwerp, de
kleur- en materiaalkeuze zijn afhankelijk van de
geschetste beleidskaders en moeten aan veel
criteria van gebruikers en omgeving voldoen.
Met de toepassing van EUROLACKE poedercoatings
wordt u compleet ontzorgd op het gebied van het
beschermen en kleuren van uw straatmeubilair.
Wij adviseren u het juiste hoogwaardige
poedercoatingsysteem op basis van materiaal en
de inrichting van de buitenruimte.
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Vanuit onze centraal gelegen locatie in Tiel zijn wij
altijd dicht bij u in de buurt.
Heeft u een technische vraag of behoefte aan een
gedegen kleuradvies? In het Colour Experience
Center presenteren wij meer dan 3000 verschillende
kleuren. U ziet hier de vele mogelijkheden zoals
metallics, hamerslag, ijzerglimmers, structuren en
clearcoats. Een bijzondere ervaring!
Zie het als een uitnodiging tot kennismaking. De
kofﬁe staat voor u klaar!

www.eurolacke.nl

Om productietechnische redenen zijn bij leveranties verschillen ten opzichte van de kleurmonsters mogelijk. Uw apparatuur en de instelling daarvan is eveneens van invloed
op het uiterlijk van het product. Alle in deze brochure getoonde producten zijn op voorraad en in principe binnen 24 uur leverbaar. Wijzigingen en tussentijdse verkopen
voorbehouden. De toepasbaarheid van de producten dient u in eigen regie te testen, of in overleg met een technisch adviseur van EUROLACKE of Axalta.

