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Od momentu założenia Firmy Lankwitzer w 1952 roku jej celem jest oferowanie lakierów
przemysłowych najwyższej jakości. Niezależna działalność i wysokie standardy organizacyjne
przyczyniły się do osiągnięcia ustabilizowanej pozycji rynkowej na arenie międzynarodowej.
65-letnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów malarskich do wielu branż
przemysłowych oraz profesjonalne doradztwo techniczne stanowią podstawę sukcesu całej Grupy
Lankwitzer zarządzanej przez jednego właściciela. Ponadto ogromne zamiłowanie do innowacji
technologicznych, bezkompromisowe ukierunkowanie na wysoki poziom jakości, zaangażowanie i
współpraca z Klientami już na etapie projektowania i wdrażania procesów produkcyjnych jak również
globalnie działający serwis techniczny tworzą filary funkcjonowania i rozwoju Firmy Lankwitzer.
"Pomimo intensywnego rozwoju pozostaliśmy firmą rodzinną. To jeden z naszych głównych
atutów. Chętnie podejmujemy się tej odpowiedzialności i z powodzeniem rozwijamy się
niezależnie od inwestorów. Nasza odwaga do wprowadzania innowacji i opracowywania
indywidualnych rozwiązań technicznych dla naszych klientów będzie nas wyróżniać również w
przyszłości. Jest to możliwe tylko dlatego, że współpraca, postęp i wydajność są wartościami
naszego stale rozszerzającego się zespołu. Zespołu, który wnosi swój wkład w przyszłość już
dziś"
Dr. Leo Rokeach, dyrektor zarządzający
CO CZYNI NAS SPECJALISTAMI W DZIEDZINIE POJAZDÓW SZYNOWYCH
- Wysokie bezpieczeństwo przetwarzania, łatwość aplikacji i odporność na warunki atmosferyczne
- Wysokie bezpieczeństwo bez gazowania powłok wodorozcieńczalnych
- Długa trwałość połysku i wysoka odporność na graffiti
- Wsparcie w trakcie procesu malowania, zaawansowana logistyka i możliwość dostawy na czas - just
in time
- Portfolio usług od doradztwa i projektowania po produkcję seryjną
- Różne dopuszczenia w sektorze pojazdów szynowych, jak również dopuszczenia w zakresie ochrony
przeciwpożarowej (badania przez niezależne instytuty)
LAKIEROWANIE W BRANŻY KOLEJOWEJ
Lakierowanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych lub podwozi - dostarczamy Państwu
precyzyjnie dopasowane systemy malarskie na pojazdy szynowe. Oprócz sprawdzonych systemów
powłok na bazie rozcieńczalnikowej oferujemy systemy powłok na bazie wodorozcieńczalnej, które
charakteryzują się wysokim stopniem zabezpieczenia przed wystąpieniem wad typu gazowanie. W
celu zagwarantowania najlepszych wyników do wszystkich zastosowań indywidualnie dopasowujemy
produkty do procesu produkcyjnego klienta. To jest nasze główne zadanie ... w końcu, oprócz
wysokich wymagań dotyczących funkcjonalności, mamy również wysokie standardy dotyczące
wyglądu naszych powłok malarskich. Dopuszczenia branżowe i nasza wieloletnia praktyka
potwierdza skuteczność naszych działań.
Wydajność i możliwości zastosowania naszych produktów i systemów jest ściśle związana z
potencjałem nowoczesnych surowców. W celu rozszerzenia istniejącego asortymentu oraz
znalezienia rozwiązań dla wymagających zastosowań współpracujemy ściśle z najlepszymi
dostawcami surowców. W związku z tym nieustannie tworzymy nowe receptury, które spełniają
wymagania naszych klientów.

W firmie LANKWITZER optymalizujemy procesy lakierowania u naszych klientów pod kątem
aspektów ekologicznych i zawsze koncentrujemy się na rozwoju produktów przyjaznych dla
środowiska.
Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie rozwoju i technicy ds. aplikacji zapewniają opracowanie
indywidualnych rozwiązań systemowych przy pełnej konsultacji z klientem.
Jesteśmy tu dla Państwa i odpowiemy na Państwa zapytanie tak szybko i kompetentnie, jak to tylko
możliwe. Oczywiście traktujemy dane personalne poufnie, zgodnie z przepisami prawnymi
dotyczącymi usług teleinformatycznych i medialnych.
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