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Perfectcoat, complete coating solutions
Perfect Coat is een industrieel lakbedrijf gespecialiseerd in het
lakken, bedrukken, laseren en assembleren van kunststof
producten in grotere series.
Natlakken is een techniek waarbij een kunststof product wordt
voorzien van een vloeibare lak. De lak voorziet het product van
een goede bescherming, maar kan het product ook een mooie
extra touch geven en bijdragen aan het uiteindelijke design. Welk
doel het natlakken ook moet dienen, Perfect Coat denkt graag
mee vanaf het eerste stadium. Gedegen vakkennis en een enorme
ervaring vormen de basis voor ons advies en een optimaal natlak
resultaat.
Natlakken, ook wel industrieel lakken genoemd, is de meest
gebruikte veredelingsmethode om kunststof producten te
voorzien van een perfecte finishing touch. Het neemt namelijk een
aantal voordelen met zich mee:
• Natlakken geeft een prachtig glad en egaal eindresultaat. Dit
geeft het product een decoratieve uitstraling en voegt toe
aan een prettige gevoelsbeleving.
• U kunt uw product iedere gewenste kleur geven, en het
daarmee naadloos aan laten sluiten op het design dat u voor
ogen heeft.
• De laklaag ziet er niet alleen mooi uit, het heeft ook een
beschermende functie. Dit draagt bij aan een langdurige
duurzaamheid van het totale product.

• Industrial liquid coating offers beautiful, smooth and flawless
results. It gives the product a decorative touch and adds to
the emotional experience of the design.
• Give your product any color you like. This way, your product
will fit seamlessly in the design you have in mind.
• Apart from its pretty looks, liquid coating also has a
protective function. This contributes to the long-term
durability of the product.
The versatile qualities of liquid coating make it possible to apply
almost any color or design to your product. What about high-gloss
black, a chrome look or a honeycomb -3D effect? In order to coat
your products optimally, we use two state-of-the-art automated
coating lines, and the latest 2K mixing installations. This enables
us to realize accurate, reproducible and high-quality coated
surfaces.

De flexibele eigenschappen van natlakken maken het mogelijk
om vrijwel iedere kleur of design op uw kunststof product aan te
brengen. Denk bijvoorbeeld aan hoogglans zwart, een chromelook of honinggraad -3D effect. Om uw producten optimaal te
kunnen natlakken, maken wij gebruik van twee moderne
geautomatiseerde natlakstraten en de allernieuwste 2Kmenginstallaties. Hierdoor zijn we in staat om nauwkeurige,
reproduceerbare en kwalitatief hoogwaardige lakoppervlakken te
realiseren.
Perfect Coat is an industrial coating company specialized in
painting, printing, laseretching and assembling of plastic parts.
Liquid coating is a technique that provides plastic products with a
smooth and durable coating. It also gives the product a nice extra
touch, and contributes to the final design. Whatever purpose you
are looking for, Perfect Coat will think along from the beginning to
the end of your project; professional knowledge and experience
form the basis of our advice and results.
Liquid coating is the most commonly used method to provide
plastic products with the perfect finishing touch. It has a number
of advantages, namely:
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