Duitse kwaliteit
Zandstormen of strenge aanhoudende vorst, autolakken zijn overal ter wereld aan allerlei
extreme invloeden blootgesteld. Om waardeverlies van het voertuig door
omgevingsinvloeden te voorkomen, moet de lak hier tegen bestand zijn. Deze uitdaging is
MIPA AG met succes aangegaan.
MIPA AG investeert voortdurend in kwaliteit. Dit begint al bij de keuze van de grondstoffen en eindigt pas bij een tevreden klant. MIPA
maakt alle producten die nodig zijn zelf, zodat ze goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Want niet alleen de aflak bepaalt de hardheid
en het resultaat. Alle producten dragen hieraan bij.

Jakość Made in Germany
Burza piaskowa czy długotrwały mróz - lakiery samochodowe są nieustannie poddawane działaniu zmiennych czynników atmosferycznych. Aby zapobiec utracie wartości
pojazdu poprzez działanie warunków atmosferycznych, sam lakier nie może zostać ani
uszkodzony ani zniszczony.
Takie wymaganie w odniesieniu do lakierów jest do spełnienia. Dlatego też MIPA AG
stawia na stałą politykę jakości, która rozpoczyna się już na etapie doboru surowców,
a kończy na zadowoleniu klientów. W Mipie wszystkie produkty systemu są
przygotowywane w fabryce, dlatego tak doskonale są do siebie dopasowane. Nie
tylko lakier decyduje o trwałości i wyglądzie. Wszystkie zastosowane produkty
przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego efektu.

Nieograniczona różnorodność szyta na miarę
Sektor lakiernictwa przemysłowego jest bardzo rozległy. W zależności od cech klasyfikacji jak baza materiału wiążącego produktów, rodzaju lakierowanej powierzchni,
wielkości zakładu lakierniczego, jak i lakierowanego obiektu oraz innych cech, lakiery
przemysłowe można podzielić na niezliczone podobszary.
Lakiery przemysłowe Mipa zostały stworzone przede wszystkim do stosowania
na powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych. W tym zakresie MIPA AG oferuje
szerokie spektrum indywidualnych rozwiązań i produktów. W zależności od wielkości
przedsiębiorstwa, użytych technik, lakierowanych obiektów i pożądanej odporności
MIPA zawsze opracuje optymalny projekt. Jest to możliwe w ramach kompleksowego
poradnictwa.
Na podstawie indywidualnego zapotrzebowania oraz technicznych jak i handlowych
wymagań klienta powstaje wąski profil produktów, które mogą zostać zastosowane.
Wieloletnie doświadczenie w różnych aplikacjach tworzy bazę dla odnalezienia
optymalnej, technicznie wykonalnej powłoki. Dostępne rozwiązania mogą być modyfikowane lub też powstają zupełnie nowe produkty.

Jednakowo wysoka jakość lakierów
przemysłowych Mipa, szeroki wachlarz rozwiązań logistycznych związanych jak i nie związanych z firmą oraz
bogate
doświadczenie
Mipy
pozwalają na spełnianie warunków
wymaganych od partnera, który
zabezpiecza wszelkie sprawy związane z lakiernictwem.
Liczni partnerzy MIPA AG w kraju
i zagranicą zapewniają wielooddziałowym przedsiębiorstwom pewność, że elementy polakierowane
w różnych miejscach świata będą
takie same pod względem jakości
powłoki i odcienia.

Systemy mieszania Pro Mix®
Systemy te umożliwiają nawet dla zupełnie
nowych produktów lakierniczych natychmiastową dostępność w tysiącach
różnych odcieni, już od najmniejszych
ilości. Właśnie użytkownicy, którzy muszą
szybko i elastycznie reagować na wymagania klientów mają możliwość uzyskania
wszelkich
potrzebnych
materiałów
„just-in-time”.

MIPA AG na arenie międzynarodowej
Produkty Mipa są obecnie sprzedawane i wykorzystywane w ponad 75 krajach świata.
Z własną siecią sprzedaży, regionalnymi doradcami oraz intensywną współpracą
z krajowymi oraz regionalnymi dystrybutorami MIPA zabezpiecza bliski kontakt
z użytkownikiem jak i profesjonalne, i optymalne zastosowanie produktów.
Eksport od dawna stanowi dla firmy ważny filar i jest ciągle wzmacniany poprzez stały
rozwój kompetencji międzykulturowych i logistycznych. Transport drogowy, morski
czy też lotniczy, cła, przepisy dotyczące importu, a także różne przepisy dotyczące
ochrony użytkownika nie są dla firmy MIPA niczym wyjątkowym, a raczej częścią codziennej pracy.
Globalne nastawienie firmy MIPA AG nie jest jednak jednokierunkowe. Doświadczenia
klientów jak i dostosowywanie produktów do najróżniejszych wymogów klimatycznych i potrzeb profesjonalistów stanowią podwaliny dla tworzenia dojrzałych, bezpiecznych w użytkowaniu i wysokojakościowych produktów. Intensywny dialog z obecnymi partnerami stanowi istotną część procesu rozwoju.

Decentralizacja produkcji
powoduje, że produkty są dostępne
dla klienta jeszcze szybciej. Możliwa
jest również ich modyfikacja
zgodnie z wymogami krajowymi.

Jakość, która się liczy
Obecnie gdy istnieje podział wykonywanej
pracy, coraz ważniejszą rolę odgrywa
wysoka jakość poszczególnych elementów
wchodzących w skład gotowego produktu.
Dzięki międzynarodowej sieci logistycznej
MIPA oferuje swoim klientom każdorazowo
możliwość zakupu u kompetentnych
dystrybutorów na całym świecie jednakowych produktów.
Jako międzynarodowy dostawca
systemów lakierniczych, MIPA AG
ma udział w uzyskaniu ostatecznej jakości wielu produktów na całym świecie.

Sklepy firmowe
Landshut
Erding
Regensburg
Deggendorf
Augsburg
München

Oddziały zagraniczne
Wielka Brytania:
Mipa Paints Ltd., Havant/Portsmouth
Holandia:
Mipa Nederland B.V., Deventer
Szwajcaria:
Mipa AG, Lacke und Farben, Berneck
Slowakije:
Mipa Autolack s.r.o., Svit
Węgry:
Mipa Color KFT, Szekesfehervar
Mipa Coatings KFT, Oroszlany
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