
 



The Company 
 
 

 

CELOSVĚTOVÝ OHLAS, 

MADE IN GERMANY 

Založeno roku 1952, postupem času se Lankwitzer etabloval po celém světě 

jako prémiový dodavatel průmyslových nátěrových systémů. Obchodní značky 

Lankwitzer znamenají prvotřídní kvalitu vyrobenou v Německu, vysokou miru 

flexibility, vyníkající inovativní sílu a prozákaznický přístup. Klíčem k našemu 

úspěchu je globální dostupnost všech našich produktů a neustálá podpora 

zákazníků poskytovaná vysoce kvalifikovaným týmem vývojářů a techniků. 

 

Nejvyšší úroveň profesionality a vášeň pro naše výrobky zajišťují, že jsme 

spolehlivým partnerem pro zákazníky na celém světě a také předním 

výrobcem špičkových nátěrových systémů v ACE (zemědělské, stavební a 

zemní stroje), železničních, potrubních, automobilových sektorech a 

plastových obalů. 

 

Jako rodinný podnik řízený vlastníkem pracujeme nezávisle, rychle, bez 

hierarchických překážek - a za naše sliby neseme osobní odpovědnost. 

 
 
 
 

 

Historie společnosti 
 
 

 
Založeno v Berlíně 

 
Akvizice Lacufa AG (největší 

producent nátěrových hmot v 

dřívějším východním Německu) 

 

1952 1990 1992 seit 1995 

 

Založení poboček ve východní Evropě, 

Rusku, Ukrajině a Bělorusku 

Certifikace dle  

DIN EN ISO 9001 



Lokace  
 

 

 

 
 

 



Ekonomická efektivita 
 
 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO 

PERFEKTNÍ POVRCH 

TRUBEK 
Proces 

 
Technologie měření a analýz 

 

Naše průmyslová síť zahrnuje I 

spolupráci v oblasti měřící a analytické 

technologie.  Zajišťujeme iniciativu pro 

zlepšení měřící technologie pro 

bezpečnost Vašich produktů. 

 

Lankwitzer 

Tube & Pipe 

 

Inspirace pro celý dodavatelský řetězec prostřednictvím naší globální 

průmyslové sítě. Lankwitzer Premium Coatings je postaven na mezioborové 

síti, která se nezapívá pouze nátěrovými systémy. Díky úzké spolupráci 

našeho prvotřídního výzkumného a vývojového týmu s výrobci strojů 

průmyslových zařízení, zkušebními ústavy, výrobci surovin a odborníky na 

předúpravu jsme schopni vyrábět řešení šitá na míru pro Vás. 

 
Lankwitzer – působí po celém světě s lokálně koordinovanými 

službami pro Vaši procesní kompetenci. 

 

Naším cílem je perfektní povrch Vašich produktů. 

Engineering 

Naši procesní 

Inženýři implementují a řídí 

nejmodernější průmyslovou 

produkci barev. Přenáší 

laboratorní úspěchy do 

výrobního procesu pro 

produkci vysoce kvalitních 

nátěrů a barev. 

Coatings 
 
 
 
ŘEŠENÍ NA  

     MÍRU 

 
 

 

Surovinový průmysl Aplikační technologie 

Díky úzké a nepřetržité spolupráci jsme schopni 

spolu s předními výrobci pryskyřic vyvíjet moderní 

a ekologicky nezávadné suroviny pro naše 

nátěrové systémy i komponenty na míru pro 

optimální řešení produktů. 

Aplikační inženýři společnosti Lankwitzer s naší sítí 

předních výrobců zařízení usnadňují inovativní 

systémová řešení. Vždy se zaměřením na dokonalý 

povrch. 



 

 

Energy Efficiency 
 
 
 
 

 

Výzkum & vývoj 

Využijte zkušeností a inovativní síly našich 

vývojových specialistů. Vyvíjíme pro vás 

specifická průmyslová řešení úzce 

koordinovaná s požadavky vašich koncových 

zákazníků. 

 

Školení & podpora 
Stálá podpora a školení od našich vysoce 

kvalifikovaných technologů jsou základem pro 

hladkou implementaci a neustálé zlepšování vašeho 

procesu lakování. 

 

 

Technické zázemí 

Naše technické centrum disponuje 

Nejmodernějšími aplikačními a 

vtvrzovacími systémy pro simulaci 

všech průmyslových aplikačních 

Technik. To nám umožňuje testovat a 

optimalizovat naše nátěrové systémy 

pro Vaši aplikaci v reálných 

podmínkách. 

 

 

Environmentální Aspekt 
S našimi inovativními vodouředitelnými a UV nátěrovými 

systémy přispíváme k ochraně zdrojů, snižování 

spotřeby energie a předcházení emisím. Ekologie a 

ekonomika se pro nás vzájemně nevylučují. 



 

 

    Úspora času 
 
 

 

SYSTEMOVÁ ŘEŠENÍ 

Díky našim mnohaletým zkušenostem v segment 

trubek a potrubí nabízíme integrovaná ucelená 

řešení. 
 

Vodouředitelný nátěr 

Rozpouštědlový nátěr 

Mirror coatings 

Marking systems 

Sleeve coating 

Sucker rod protection 

UV nátěr 

Flow coatings 

Data matrix 

 

Lankwitzer Premium Coatings nabízí širokou škálu UV vytvrzovacích, vodou 

ředitelných a rozpouštědlových nátěrů, jakož i značkovacích systémů pro 

aplikace v průmyslu trubek a potrubí. Naše nátěrové systémy poskytují 

technicky vyspělá, nákladově efektivní řešení ochrany proti korozi pro 

bezešvé ocelové trubky pro průmyslové aplikace, kotle a OCTG aplikace.Díky 

našemu hlubokému technickému porozumění problematice trubek, spojů, 

systémů datových matric a značkovacích barev vám můžeme slíbit vynikající 

celkové řešení pro váš povrch trubek. 

 

FLOW COATINGS 

Aplikace na vnitřní straně vašich potrubních trubek je přímá a uživatelsky snadná 

s našimi systémy pro nanášení povlaků. Výsledkem je významné zlepšení 

přepravní kapacity plynu a minimalizace tření a turbulence. Proto je u tohoto 

povlaku zapotřebí méně kompresorových stanic. Díky zjednodušenému čištění 

a ochraně proti korozi jsou průtokové povlaky Lankwitzer jedinečným a 

nákladově optimalizovaným řešením pro přepravu plynu.. 



 

 

 Úspora materiálu 
 
 

 

UV TUBE PAINTS 
 

 

UV technologie je zvláště efektivní způsob, jak spojit ekonomiku a ekologii. 

Nulové emise jsou spojeny s výrazně sníženými náklady na metr čtvereční pro 

výrobce trubek díky stoprocentnímu podílu pevných látek a recyklovatelnosti této 

technologie povlakování. Pokud jsou přidány faktory, jako jsou nízké nároky na 

prostor pro lakování a sušící systém, snížené náklady na následné zpracování 

odpadního vzduchu a nejrychlejší doba zpracování, UV nátěry pro trubky jsou 

technologicky a ekonomicky vynikající řešení pro ochranu vašich trubek. 

 
Jako průkopník v oblasti UV technologií má skupina Lankwitzer dvě desetiletí 

zkušeností a kontakty se všemi relevantními partnery, aby vyvinula optimální 

řešení pro vaše specifické požadavky. 

 

 

Potenciální úspora 
 

Konvenční nátěr trubek UV nátěr trubek 

 
 

 
70 % těkavé 

složky 

0 %  těkavé 

složky 

 

30 % pevné 
složky 

100 % 
 
 
 

 

= 

pevné složky 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Na celém světě máme mnoho míst, která vynikají svou infrastrukturou a vysokým technickým 

standardem našich servisních a prodejních týmů. Přímé vytváření sítí mezi zaměstnanci všech našich 

dceřiných společností posiluje náš vývoj a zajišťuje rychlé zpracování objednávek. Úspěch naší 

společnosti je založen na těchto pevných základech. 

www.lankwitzer.com 
 

 

Berlin headquarters 

Lankwitzer Lackfabrik GmbH 

Haynauer Str. 61–63 

12249 Berlin 

Germany 

T: +49.30.76 88 87-100 

F: +49.30.76 88 87-115 

berlin@lankwitzer.com 

Osterwieck plant 

Lankwitzer Lackfabrik GmbH 

Hoppenstedter Str. 2 

38835 Osterwieck 

Germany 

T: +49.30.76 88 87-0 

F: +49.30.76 88 87-380 

osterwieck@lankwitzer.com 

Leipzig plant 

Lankwitzer Lackfabrik GmbH 

Zschortauer Str. 73 – 77 

04129 Leipzig 

Germany 

T. +49.30.76 88 87-200 

F. +49.30.76 88 87-222 

leipzig@lankwitzer.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lankwitzer Lackfabrik GmbH 

 
 

Výrobci trubek a potrubí, kteří nám důvěřují  

http://www.lankwitzer.com/
mailto:berlin@lankwitzer.com
mailto:osterwieck@lankwitzer.com
mailto:leipzig@lankwitzer.com

