
 

Прес-реліз 

Концерн BASF відзначений нагородою компанії 

ArcelorMittal як «Постачальник року в галузі 

лакофарбових покриттів» 

Підрозділ лакофарбових покриттів BASF одержав від компанії 

ArcelorMittal нагороду «Постачальник 2016 року в галузі 

лакофарбових покриттів» у категорії «Естетика». BASF і 

ArcelorMittal, найбільша металургійна компанія у світі, спільно 

розробили нове матове оздоблювальне покриття для 

використання у виробництві побутових приладів.  

«Ми дуже пишаємося тим, що наш клієнт, компанія ArcelorMittal, 

удостоїв нас цієї нагороди, – сказав Ян Баумгартнер, віце-

президент напрямку Industrial Coatings Solutions Europe, 

отримуючи нагороду. – Ми прагнули здійснити бажання нашого 

клієнта та спільними зусиллями розробити продукт, який 

повністю відповідатиме його вимогам. Очевидно, ми домоглися 

успіху в досягненні цієї мети й тому дуже щасливі». 

Матове оздоблювальне покриття, яке було розроблено разом із 

компанією ArcelorMittal, наносять на сталеві панелі за 

допомогою методу койл-коатингу. Завдяки цьому 

оздоблювальному покриттю BASF планує зміцнити свою 

позицію лідера на ринку покриттів сталевих поверхонь 

побутових електроприладів койл-коатингом. 

 
Про підрозділ лакофарбових покриттів BASF  

Підрозділ лакофарбових покриттів концерну BASF є глобальним експертом із 

розробки, виробництва та маркетингу інноваційних покриттів для 

автовиробників, ремонтних покриттів, а також промислових і декоративних 
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лакофарбових покриттів. Ми розробляємо передові ефективні рішення, які 

відповідають запитам наших партнерів у всьому світі. Співробітники 

підрозділу в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні діляться знаннями, досвідом і ресурсами в інтересах 

клієнтів BASF. У 2015 році обсяг продажів підрозділу лакофарбових покриттів 

склав 3,2 млрд євро.  

Рішення поза межами вашої уяви – покриття від BASF. Для одержання 

докладнішої інформації про підрозділ лакофарбових покриттів BASF і його 

продукцію відвідайте сайт: www.basf-coatings.com. 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною 

відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в 

успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі й практично в кожній 

країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, 

спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для 

сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів 

концерну склав понад 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових 

біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (AN). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою  

www.basf.com. 

http://www.basf-coatings.com/

