 BASFולנדא חוברות יחדיו ליצירת פיגמנטים מהפכניים לצבעים למכוניות
הברית משלבת חידושים של  BASFעם טכנולוגיית הננו-פיגמנטים של לנדא

נירנברג ,גרמניה  4באפריל  BASF -2017ומעבדות לנדא הודיעו היום בתערוכת European Coatings
) Show (ECSבנירנברג ,גרמניה ,על שות פות אסטרטגית ארוכת טווח .במסגרת הסכם בלעדיות זה,
 BASFתאמץ את טכנולוגיית הננו-פיגמנטים המהפכנית של לנדא ,ותשווק אותה תחת המותג Colors
 - & Effectsפורטפוליו חדש של פיגמנטים קלים לפיזור ובעלי שקיפות אולטרה-גבוהה .פיתוח פורץ
דרך זה יעניק לצבע עומק חסר תקדים ,ויפשט באופן משמעותי את תהליך הייצור של צבעים
לתעשיית הרכב.
"אחרי בדיקות מעמיקות ,אנו נרגשים מאד לחבור ללנדא במיזם פורץ דרך זה" ,אמר Alexander
 ,Haunschildהמשנה הבכיר למנכ"ל ,פיגמנטים" .BASF ,אנו רואים את ההשפעה האדירה שיש לבני
לנדא ולחברה שלו על תעשיית הדפוס ,ואנו גאים להביא טכנולוגיה מדהימה זו ללקוחותינו בשוק
הצבעים למכוניות .ללנדא ול BASF -שיתוף פעולה ארוך טווח ,המוכיח את מחוייבות שתי החברות
לבדל את עסקי לקוחותינו באמצעות טכנולוגיה חדשה לשווקים מאתגרים ותובעניים".

Benny Landa
Chairman, Landa Group

Stefan Suetterlin
VP of Global Business
Management, Pigments, BASF

Alexander Haunschild
SVP, Pigments, BASF

טכנולוגיית הננו-פיגמנטים של לנדא – שפותחה במקור בעבור תעשית הדפוס – מאפשרת לBASF-
להשיק לראשונה תחת המותג  Colors & Effectsדור חדש של פיגמנטים ,באיכות גבוהה ביותר
ואחידה לתעשיית הרכב .פילוג צר של ננו-פיגמנטים כה זעירים מאפשר ציפויים דקים יותר עם עומק
צבע עשיר יותר.
"אנו גאים להקים שותפות גלובלית זו עם  BASFוצוות  Colors & Effectsשלה" ,אמר בני לנדא ,יו"ר
קבוצת לנדא" .השילוב של טכנולוגיות ומומ חיות ,מאפשר לשתי החברות לספק מוצרים חדשים
פנטסטיים לתעשיית הרכב .לברית סינרגטית זו יש פוטנציאל אדיר להקמת נדבך חדשני ולפריצת
דרך משמעותית בשוק זה".

 BASFתאמץ את טכנולוגיית הננו-פיגמנטים המהפכנית של לנדא בפורטפוליו
חדש של פיגמנטים קלים לפיזור ובעלי שקיפות אולטרה-גבוהה
לצבעי רכב על בסיס מיימי.
"זו פריצה חסרת תקדים בתעשייה שלנו" ,אמר  ,Stefan Suetterlinסמנכ"ל ניהול עסקים גלובליים,
פיגמנטים" . BASF ,במשך עשרות שנים קיוו לקוחותינו להתקדמות כזו בתעשייה .שימוש בטכנולוגיה
זו איפשר לנו ליצור מגוון מוצרים חדש לצבעי הרכב ,ואנו נרגשים להודיע על כך היום בEuropean -
."Coatings Show
בביתן של  BASFבתערוכת  ,ECSהממוקם באולם  ,7Aביתן  .724יוצג מגוון של פיגמנטים חדשים.
מידע נוסף אודות  BASFבתערוכה ניתן להשיג באתר .Colors & Effects

אודות מותג Colors & Effects
מותג  Colors & Effectsכולל את המומחיות הידועה של  BASFבתחום צבעים ופיגמנטים יוצרי
אפקטים לציפויים ,בשווקי הפלסטיקה ,הדפוס ,הקוסמטיקה והחקלאות .החשיבה היזמית המניעה
את מומחי  BASFמאפשרת חדשנות וצמיחה .למען לקוחותינו והחברה שלנו :אנו חיים צבע .אנו
מגבירים אפקטים.
למידע נוסף אודות מותג  Colors & Effectsבקרו באתר www.colors-effects.basf.com

אודות BASF
ב BASF-אנו מייצרים כימיה לעתיד בר-קיימא .אנו משלבים הצלחה כלכלית עם הגנה על הסביבה
ואחריות חברתית .כ 114,000 -העובדים בקבוצת  BASFפועלים לתרום להצלחת לקוחותינו כמעט
בכל הסקטורים וכמעט בכל המדינות בעולם .הפורטפוליו שלנו כולל חמישה סגמנטים :כימיקלים,
 , Performance Productsחומרים ופתרונות פונקציונליים ,פתרונות בחקלאות ,גז ונפט .לBASF-
היקף מכירות בסך של כ 58-מיליארד אירו בשנת  .2016מניות  BASFנסחרות בבורסות
פרנקפורט ) ,(BASלונדון ) ,(BFAוציריך ) .(BASמידע נוסף באתר www.basf.com

אודות לנדא
קבוצת לנדא ,שבראשה בני לנדא ,מייסד אינדיגו ,כוללת ארבע יחידות :לנדא לאבס ,זרוע החדשנות
של הקבוצה המפתחת ננוטכנולוגיה לשימוש באנרגיה חלופית ,ציפויים תעשייתיים ,קוסמטיקה,
אריזות ,פארמה ותחומים אחרים;  ,Landa Digital Printingשמכונות הדפוס הננוגרפיות שלה
מגשרות על פני "פער הרווחיות" הקיים בתעשיית הדפוס ,משלבת את הגמישות של הדפוס הדיגיטלי
עם היתרונות והמהירות של דפוס אופסט ,ומפיקה ריצות קצרות עד בינוניות בעלות הנמוכה ביותר
בתעשייה לדף בהדפסה; לנדא ונצ'רס המשקיעה בחברות טכנולוגיות צעירות בישראל בעלות
טכנולוגיות חדשניות; וקרן לנדא לשוויון הזדמנויות המסייעת לצעירים מעוטי יכולת לזכות בהשכלה
גבוהה .בני לנדא ממשיך להוסיף לפורטפוליו שלו המונה יותר משמונה מאות פטנטים ברחבי העולם
המספקים בסיס מוצק לקנין הרוחני של החברות שהקים .למידע נוסף בקרו אותנו ב-
.www.landaventures.com ,www.landanano.com ,www.landalabs.com
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