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BASF dodáva laky pre inovatívny elektromobil 
  
• Dizajn karosérie nového BMW i3 predstavuje novú výzvu pre laky  

 
Münster, Nemecko, 17. februára 2014 – BASF a BMW opäť spojili svoje 
sily, tento krát pre i3 – prvý model BMW Group s čisto elektrickým 
pohonom, ktorého výroba bola spustená v novembri 2013. Pre novú 
výrobnú linku i3 v Lipsku dodáva BASF podkladové laky v štyroch 
farebných odtieňoch.  
 

Týmito lakmi BASF prispieva k jedinečnému dizajnu i3, ktorý je obzvlášť 

čistý, zoštíhlený a súčasne tiež veľmi dynamický. Ďalšou špecifickou 

charakteristickou črtou i3, ktorá zahŕňa tiež povrchovú úpravu, je priehradka 

pred spolujazdcom vyrobená z plastov vystužených uhlíkovými vláknami 

(CFRP). „Sme veľmi radi, že sme partnerom BMW Group a môžeme 

spolupracovať na tomto inovatívnom modeli. Riadenie udržateľných riešení 

predstavuje jednu zo strategických zásad koncernu BASF,” hovorí Dr. 

Alexander Haunschild, vedúci výroby lakov a farieb BASF pre európskych 

dodávateľov originálnych dielov (OEM) pre automobilový priemysel. 

 

Vozidlo sa skladá z karosérie z CFRP, ktorá je osadená lakovanými 

plastovými doplnkami. Tento koncept predstavuje novú výzvu pre laky 

nanášané na doplnkové diely a na súvisiace postupy nanášania laku, 

v ktorých spoločnosť BASF využila svoje bohaté mnohoročné skúsenosti 

získané práve v tejto oblasti. Frank Naber, BASF Account manažér pre BMW 

v Európe, vysvetľuje: „Naše laboratórne tímy spojili svoje sily s BMW Group 

pri vývoji ochranného laku pre špeciálnu konštrukciu modelu i3. Operujeme 

v Lipsku, kde priamo na mieste denne poskytujeme technické služby.” 
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Spoločnosť BASF je dodávateľom závodu BMW v Lipsku už od zahájenia ich 

prevádzkovej činnosti v roku 2005. Chemický koncern zásobuje popredného 

výrobcu automobilov modernými systémami povrchovej ochrany. 
 

O divízii BASF Coatings – povrchové úpravy  

V divízii Coatings koncern BASF vyvíja, vyrába a predáva vysoko kvalitný 

sortiment inovatívnych lakov pre OEM, prípravky na opravu automobilových 

lakov a technické laky, ako aj dekoratívne farby. V segmente lakov a farieb 

zastáva BASF významnú trhovú pozíciu v Európe, Severnej Amerike, Južnej 

Amerike a regióne Ázia a Pacifik. V roku 2012 dosiahla divízia Coatings 

spoločnosti BASF celosvetovo obrat cca. 3 miliardy eur.  Viac informácií je 

možné nájsť na webovej stránke: www.basf-coatings.com. Vydanie 

zákazníckeho magazínu je možné stiahnuť z www.coatingspartner.com. 
 

O spoločnosti BASF 
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti 

chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio 

zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske 

produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu 

zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým 

partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom 

ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové 

riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty 

a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, 

zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš 

prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo 

udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s 

potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, 

potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu 

roka 2012 zamestnávala 110 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 

72,1 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových 

trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o 

spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na 

Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com. 
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BASF v Slovenskej republike 
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. 

Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov 

pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF 

poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, 

ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. 

Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví 

slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na 

Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 

miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú 

dostupné na stránke www.basf.sk. 


