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COAT I N G S

Ambachtelijk

Hesse Innovatiedagen 2017
De voorbereidingen voor de derde Hesse Innovatiedagen bevinden zich in de laatste fase. Verheug
u alvast op een interessant en afwisselend programma. Onder het motto ‘Processen’ belichten we
op 14 en 15 september 2017 alle facetten van vloeibare coating. Of het nu gaat om optimalisering
van ambachtelijke spuitapplicaties, of om industriële serieproductie ... alle toepassingsgebieden
profiteren van onze innovatieve oplossingen op het gebied van lakprocessen.
Laat u inspireren door de nieuwste Excimer-lasertechnologie voor een breed scala aan
matgradaties, variërend van stompmat met anti-fingerprint tot hoogglans. De nieuwe
Hesse Hybrid-lak en de meer dan twintig verdere ontwikkelingen van onze producten
en processen staan in het middelpunt van de live-demonstraties.
Behalve praktische demonstraties in onze onderzoek- en ontwikkelingsafdeling zijn er
ook demonstraties van internationaal bekende specialisten uit de branche. Zo spreken
o.a. mevrouw dr. Kalthegener over verfdesign als kwaliteitsfactor en de heer dr. Sebastian Dantz van de materiaalkeuringsinstantie MPA Stuttgart over vragen rondom het
thema brandbeveiliging.

Verder is het ons weer gelukt
om veel mede-exposanten
uit aangrenzende vakgebieden te laten deelnemen.
Bekende fabrikanten zullen producten romdom het
lakproces presenteren.
Focus op oppervlakken

Producten

Hesse Innovatiedagen 2017

Beste lezers!
Heeft u zich al aangemeld? Nee, aarzel
dan niet! De Innovatiedagen 2017 mag u
gewoon niet missen. Of weet u niet zeker
of de Innovatiedagen iets te bieden hebben
voor u persoonlijk? Bekijk dan eens de
video‘s van de Innovatiedagen 2014 en
2015 op onze website. Of vraag eens na
bij uw collega‘s die al een keer hebben deelgenomen aan de Innovatiedagen. Er is beslist
iets voor iedereen – dat is beloofd!
Voor onze klanten uit het ambachtswerk,
maar ook voor de industrie hebben wij opnieuw een omvangrijk programma samengesteld.

Op het fabrieksterrein van Hesse hebben we een innovatiezone
van 1600 m2 georganiseerd. Hier vindt de presentatie van alle
mede-exposanten plaats, evenals het onthaal gedurende de dag
en de grote avondmanifestatie in de Innovation-Lounge. In de
Innovation-Room kunt u uw verfvaardigheden testen met de
verfsimulator, spannende interactieve thema‘s ontdekken en de
themawerelden veroveren.

In deze uitgave van Lacktuell leest u wat u
allemaal mag verwachten. Enkele verrassingen, om niet te zeggen sensationeel nieuws,
houden we echter nog even voor ons. Laat
u verrassen!
Het complete Hesse-team werkt enorm hard
aan de voorbereidingen, aan nieuwe producten, nieuwe verwerkingstechnologieën en
aan ideeën voor het optimaliseren van processen. Dit alles om u in staat te stellen met
de modernste producten en meeste efficiënte processen het lakwerk in uw marktgebied
aantrekkelijker en concurrerender te kunnen
aanbieden.
Mis deze kans dus niet. Behalve veel vakinhoudelijke informatie, heeft u ook volop
de gelegenheid met collega‘s van gedachten te wisselen, want dit is ook een doel van
de Innovatiedagen. Actief netwerken met
specialisten en collega‘s.
Wij verheugen ons er alvast op u bij ons te
mogen ontvangen. Meld u vandaag nog
aan.
Uw Jens Hesse
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In de grote opleidingsruimte zijn in totaal
vier voordrachten gepland. Behalve mevrouw Kalthegener en de heer Dantz,
zullen ook mevrouw Nina Defounga van
de firma Tom Spike en de heer Sebastian
Büscher ons iets komen vertellen over respectievelijk innovaties, en moderne trends
in de (binnen)architectuur. Alle presentatie
vindenbeidedagenplaatsenwordensimultaan
in het Engels, Pools en Frans vertaald.
De totale onderzoek- en ontwikkelingsafdeling wordt gebruikt voor de presentatie van de innovaties van Hesse. Op alle
stations worden hoogtepunten van onze
producten getoond. Dit steeds onder het
motto van deze Hesse Innovatiedagen:
‘Processen’. Zo zijn er veel producten die
leiden tot meer efficiënte en effectiviteit
van de gebruikelijke verfprocedures en de
benodigde middelen. Wij helpen u graag
om meer waarde te scheppen. De presentaties worden ook live vertaald.
www.hesse-lignal.de

De Hesse Innovatiedagen op 14 en 15 september beginnen steeds om
10.30 uur.
Het dagprogramma
eindigt om 17.30 uur.
Op donderdag begint
de avondmanifestatie
rond 18.00 uur.
Meer informatie en
aanmelding onder:
www.hesse-innovative.de
Wij verheugen ons op uw
bezoek

Producten

OPTI-BASE : De optimale grondlaag
voor geslotenporige oppervlakken
Deze is extreem hoogvullend en bovendien isolerend. Onze nieuwe PUR Grondlaag OPTI-BASE
DG 4750 maakt aanvullende isolatie overbodig en toont zijn kunnen op staande oppervlakken
en randen. Hoogste kwaliteit bij gelijktijdige procesoptimalisatie – hiervoor staat Hesse Coatings.

Transparante conventionele lakopbouw,
geslotenporig in hoogglans

Innovatief lakopbouw,
geslotenporig in hoogglans

PUR hoogglanslak *
Klassieke PUR grondlaag *
Klassieke PUR grondlaag *

PUR hoogglanslak *

Klassieke PUR grondlaag *

OPTI-BASE *

Klassieke PUR grondlaag *

OPTI-BASE *

Speciale PUR isoleergrond *

OPTI-BASE **

Gefineerd substraat bv.
markassa, noten, mahonie

Deze symbiose wordt gewaardeerd door
onze kritische klanten en veeleisende verwerkers. We willen hen niet teleurstellen
en hebben onze eigen eisen nogmaals
verhoogd: De uiterst hoogvullende PUR
Grondlaag OPTI-BASE DG 4750 heeft zijn
kwaliteiten in meerdere tests aangetoond.
De testers waren enthousiast over de ongewoon goede stand, vooral op staande
oppervlakken en randen.
Lagen tot 200 g/m² zijn probleemloos in
één keer aan te brengen – een nat in nat
verwerking spreekt hierbij voor zich! In de
totale opbouw en bij voldoende droogfasen is een laagdikte van de natte film tot
1600 g/m² mogelijk met OPTI-BASE.
Speciale isolering met aanvullende producten is niet nodig, want OPTI-BASE
kan in sterk verdunde vorm ook direct als
isoleergrond op ruw hout worden opgebracht. Zo zullen houtinhoudstoffen niet

Gefineerd substraat bv.
markassa, noten, mahonie

meer uitbloeden en bovenal: bij een geslotenporige lakopbouw wordt inklinken tot
een minimum gereduceerd.
Naargelang het object volgt de gewenste
aflaklaag met systeem- en isoleerlakken
van Hesse. Hiervoor beschikt u over het
brede PUR-assortiment van stompmatte
tot hoogglanzende briljantlakken.
Gedetailleerde informatie over OPTI-BASE
DG 4750 vindt u in de technische documentatie op onze homepage onder www.
hesse-lignal.de.
Voor persoonlijk advies kunt u altijd contact opnemen met onze technische hotline.
De heer W. Harnos tel.: 02381-963846,
E-mail: w.harnos@hesse-lignal.de

		

www.hesse-lignal.de 		

* nat in nat
** n
 at in nat
sterk verdund

Overzicht van de
voordelen van OPTI-BASE:
• geen zakkers meer op
loodrechte oppervlakken
• uiterst snelle aandroging
• zeer transparant op
natuurhout
• een derde minder procesgangen ten opzichte
van vergelijkbare PUR
grondlagen
• perfecte stand onder
hoogglans
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Actuele vacatures

Actuele vacatures bij Hesse – benut uw kans!
Voor de afdeling marketing en productmanagement zoeken wij voor
de locatie Hamm zo snel mogelijk een
gekwalificeerde

Productmanager senior
UV-lakken (m/v)
Taken:
• Strategisch aansturen en verder ontwikkelen van onze portefeuille UV-lakken
• Een functie op de scheidslijn tussen verkoop, ontwikkeling en klanten
•Uitvoeren van markt- en concurrentieanalyses
• Initiëren en leiden van de ontwikkeling
van innovatieve producten en serviceoplossingen
• Op de markt brengen van de portefeuilles met UV-producten
• Opstellen van de productcommunicatie
• Mede vormgeven aan beurzen & evenementen

Voor onze onderzoek- en ontwikkelingsafdeling (UV-laboratorium) in Hamm zoeken
wij een gekwalificeerde en
gemotiveerde

Laklaborant (m/v)
Taken:
• Ontwikkelen van oplosmiddelvrije en/
of oplosmiddelhoudende lakken volgens
algemene richtlijnen
• Zefstandig plannen, uitvoeren en beoordelen van kwaliteitsproeven en analyses
• Ondersteunen van de verkopers in de
buitendienst, ook bij klanten
• Bewerken van toepassingstechnische
probleemstellingen en documenteren van
de resultaten

Voor de verkoop in Europa zoeken wij
een gekwalificeerde en gemotiveerde

Business Developer
foliecoatings (m/v)
Taken:
• Technisch en commercieel advies geven
aan onze klanten op het gebied van
foliecoatings (papier en kunststof)
• Uitbreiden en onderhouden van
bestaande zakelijke relaties
• Opsporen en werven van nieuwe klanten
•B
 egeleiden van productintroducties bij
klanten
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Wij willen onze marktpositie in de
doelgroepen handwerk en handel
(CET) verder uitbreiden en zoeken
voor de verkoop in de regio‘s:
• Neder-Oostenrijk/
Opper-Oostenrijk
en in de regio‘s
• Thüringen/Sachsen
een

buitendienstmedewerker
Verkoop en techniek (m/v)
Taken:
• Verkopen van onze laksystemen en
technisch advies geven aan de klanten
ter plaatse
• Systematisch de markt uitbreiden door
nieuwe klanten te werven
• Uitbreiden en onderhouden van bestaande zakelijke relaties
• Voeren van prijs- en doelgesprekken
• Eerste aanspreekpartner voor onze
klanten

Voor onze productieafdeling in
Hamm zoeken wij een gekwalificeerde
en gemotiveerde

Plaatsvervangende
Productieleider (m/v)
Taken:
• Plannen, aansturen en controleren
van de productie
• Optimaliseren van processen
• Ondersteunen en vertegenwoordigen
van de productieleiding
• Bewaken en uitvoeren van maatregelen voor de veiligheid op het werk
• Projectmanagement en documentatie
• Bepalen van de behoefte aan personeel en leiding geven aan medewerkers

Om onze groei te bestendigen zoeken
we voor onmiddellijke indiensttreding:

Technisch- commercieel
medewerk(st)er buitendienst
Regio Oost-Vlaanderen
Taken
• Je staat in voor de verkoop van onze
producten in Oost-Vlaanderen.
• Je onderzoekt de behoeften van de
klant, adviseert hem en biedt een
totaal oplossing aan!
www.hesse-lignal.de

• J e informeert de klanten over nieuwe
producten en technische ontwikkelingen.
• J e beheert de administratie van je commerciële activiteiten.
• J e zorgt voor de verdere uitbouw van
de klantenportefeuille in de regio OostVlaanderen.

Om onze groei te bestendigen zoeken
we voor onmiddellijke indiensttreding:

Technisch- commercieel
medewerk(st)er buitendienst
Regio Zuid-Nederland
Taken
• Je staat in voor de verkoop van onze
producten in Zuid-Nederland.
• Je onderzoekt de behoeften van de
klant, adviseert hem en biedt een totaal
oplossing aan!
• Je informeert de klanten over nieuwe
producten en technische ontwikkelingen.
• Je beheert de administratie van je commerciële activiteiten.
• Je zorgt voor de verdere uitbouw van
de klantenportefeuille in de regio ZuidNederland.
Wanneer u interesse heeft in een van
deze interessante functies, stuur dan uw
sollicitatiedossier met vermelding van
uw eerst mogelijke begindatum en uw
loonvoorstel op naar:
jobs.de@hesse-lignal.de
Wij zien uit naar uw sollicitatie.
Meer vacatures vindt u onder:
www.hesse-lignal.de/nl_NL/carriere

Uitgever: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21, 59075 Hamm Duitsland
Tel.: +49 (0) 2381/963-00
Fax: +49 (0) 2381/963-849
E-mail: info@hesse-lignal.de
Internet: www.hesse-lignal.de
Verantwoordelijke voor de inhoud: Jens Hesse
Rechten: Nadruk, ook gedeeltelijk, enkel mits
schriftelijke toelating van de uitgever en met
beeld- en tekstverwijzing lacktuell. Voor ongevraagd opgestuurde tekst- en beeldbijdragen
kan geen garantie worden gegeven. Bijdragen
met vermelding van de naam komen niet
noodzakelijk overeen met de mening van de
uitgever of de redactie.

