
Passionate developers & manufacturers 
of performance coatings.



Innovatieve specialist 
in verfsystemen

+175
Innovatieve producten

+550
industriële klanten

+200
jaar ervaring

+11.000
verschillende kleurformules

Vertrouw op meer dan 200 jaar ervaring in het ontwikkelen van verfsystemen! 
Die expertise is onze garantie op hoogkwalitatieve coatings met een innovatief 
karakter. We focussen op de ontwikkeling en applicatie van ecovriendelijke en 
duurzame coatings om uw producten optimaal te beschermen.

Onze grootste passies? Kwalitatieve verfoplossingen en tevreden klanten. 
Daarom starten wij waar grote multinationals stoppen. Bij Advanced 
European Coatings adviseren we u niet alleen over de ideale producten, 
onze applicatiespecialisten komen ook ter plaatse om het spuitwerk 
tot in het kleinste detail af te werken.

We luisteren naar uw verwachtingen en spelen in op uw producten en hun 
omgeving. Zo kunnen we verfoplossingen tonen die mooi aansluiten bij 
uw activiteiten. Daarbij is een open dialoog voor ons essentieel, 
want uw tevredenheid is onze prioriteit. Vandaag én morgen!



We spitsen onze hoogkwalitatieve verfsystemen toe op 
verschillende sectoren. Elke sector heeft immers z’n eigen 
finesses en vereisten, wij stemmen onze oplossingen er 
moeiteloos op af. Een exacte kleur, corrosiewerend, 
uv-bestendig of nog iets anders? Vertel ons uw wensen, 
wij adviseren u vakkundig!

Gespecialiseerde 
verfsystemen voor 
diverse sectoren 

Elk type ondergrond 
perfect gedekt 

Voor elke ondergrond hebben wij een innovatief verfsysteem. 
Als bescherming of eerder uit esthetisch oogpunt? Wij adviseren 
u graag over de perfecte primers, hechters, topcoats, … voor uw 
project. Van stalen constructie tot voorbehandelde ondergronden, 
met ons maatwerk bereiken we keer op keer een onberispelijk 
eindresultaat.  

Primers

Topcoats

Clearcoats

Sealers

Tinters

Private label

Landbouw- & 
commerciële uitrusting

Zwaar materieelTransport

Algemene industrie

Glas

Metaal (zink, inox, galva)

Voorbehandelde & 
gespoten ondergronden

Staal

Kunststof

Aluminium



Toegepast in 
meer dan 20 landen 

Onze verfsystemen worden internationaal toegepast in diverse sectoren. De coatings 
beschermen machines, installaties en andere producten optimaal in steeds wisselende 
omstandigheden. De persoonlijke aanpak en de talloze mogelijkheden van ons maatwerk 
zijn ongetwijfeld doorslaggevend voor internationale spelers. 



Altijd optimaal 
beschermd 

Voertuigen, installaties, machines, … ze moeten vaak heel wat kunnen doorstaan. 
Daarom stemmen wij de verfsystemen steeds af op uw product en de sector! Van corrosiewerende 
coatings in vochtige gebieden over krasbestendige lak voor kranen tot verfsystemen die bestand 
zijn tegen chemicaliën, onze oplossingen beschermen steeds op de allerbeste manier! 

Chemicaliën resistant

Kleurstabiliteit

Corrosiewerend

Krasvast

Fast curing

Abrasieweerstand

UV-bestendig
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