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Прес-реліз 

BASF представляє новий міжнародний бренд 

пігментів 

 Бренд Colors & Effects об’єднує глобальний досвід у 
виробництві пігментів для п’яти галузей промисловості 

Концерн BASF оголосив про запуск свого нового бренда Colors 

& Effects. До нового бренда входить портфель високоякісних 

барвників і ефектних пігментів BASF, а також обслуговування 

клієнтів по всьому світу в п’яти галузях промисловості: у 

виробництві покриттів, пластмас, косметики, а також у 

друкарській промисловості й сільському господарстві. 

«Для розвитку свого бізнесу нашим клієнтам потрібен 

різноманітний асортимент пігментів і міжнародний досвід, – 

вважає Александр Хаунсхільд, старший віце-президент 

глобального підрозділу BASF з виробництва пігментів. – 

У нинішньому конкурентному ринковому середовищі ми 

створили бренд, що спеціалізується виключно на пігментах, для 

того щоб забезпечувати наших клієнтів продуктами і рішеннями 

з єдиного джерела». 

BASF організував своє міжнародне виробництво пігментів з 

орієнтацією на їх промислове застосування і створив команди, 

зайняті виключно на ринках покриттів, пластиків, друку, 

косметики й сільського господарства. 

«Наш головний пріоритет – залишатися надійним 

постачальником, здатним обслуговувати своїх замовників по 
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всьому світу. Цей бренд підкреслює наші основні переваги: 

глибокі знання хімічної промисловості, а також різноманітний 

асортимент барвників і високотехнологічних ефектних пігментів, 

– сказав Хаунсхільд. – BASF продовжує інвестувати в новий 

бренд. Ми впевнені, що зможемо допомогти нашим клієнтам 

пропонувати інноваційні продукти і рішення». 

Концерн BASF виробляє пігменти на 13 виробничих 

майданчиках по всьому світу: в Китаї, Франції, Німеччині, Кореї, 

Нідерландах, Швейцарії та США. Для одержання додаткової 

інформації про бренд Colors & Effects відвідайте сайт 

www.colors-effects.basf.com. 

Про бренд Colors & Effects 

Бренд Colors & Effects охоплює портфель барвників і ефектних пігментів 

BASF. Ґрунтуючись на своїх експертних знаннях ринків покриттів, пластиків, 

друку, косметики і сільського господарства, фахівці BASF пропонують 

консультаційні рішення, що сприяють розвитку інновацій і зростанню. Щоб 

дізнатися більше про бренд Colors & Effects, відвідайте сайт www.colors-

effects.basf.com. 

Про підрозділ дисперсій і пігментів 

Підрозділ дисперсій і пігментів у складі концерну BASF розробляє, виробляє і 

реалізує по всьому світу різноманітний асортимент високоякісних пігментів, 

смол, функціональних добавок і полімерних дисперсій. Ця сировина 

знаходить застосування у виготовленні лакофарбових матеріалів, друкованої 

та пакувальної продукції, будівельних хімікатів, адгезивів, клейових сполук 

для волокон, пластмас, а також електронних пристроїв (наприклад, 

дисплеїв). Маючи великий асортимент продукції та значну галузеву 

компетенцію, підрозділ дисперсій і пігментів пропонує своїм замовникам 

інноваційні рішення, що сприяють сталому розвитку та поліпшенню 

використовуваних рецептур. Із докладнішою інформацією можна 

ознайомитися в мережі інтернет за адресою: www.dispersions-

pigments.basf.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 в практично кожному секторі та практично в кожній 
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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 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах 

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

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою 

www.basf.com. 
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