
Innovatie in het licht 
van de toekomst



Onze missie? Het beste coatingbedrijf ter wereld zijn. 

Volgens onze klanten welteverstaan.
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Betrokken
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partner
U zoekt een partner die mee-onderneemt en 

samen met u zoekt naar nieuwe concepten 

en oplossingen voor uw markt? Valspar is één 

van de vijf grootste producenten van verf en 

coatings ter wereld. Met vestigingen op alle 

continenten voorzien we wereldwijd in de 

vraag naar hoogwaardige:

 ■ Consumer paint
 ■ Packaging coatings
 ■ Industrial coatings
 ■ Architectural coatings
 ■ Wood coatings
 ■ Automotive coatings

Onze lokale aanwezigheid zorgt ervoor dat we 

dicht bij u en uw markt opereren. We vertalen 

mondiale slagkracht in vernieuwende ideeën 

en innovatieve oplossingen voor uw lokale 

en regionale situatie. Valspar is meer dan een 

leverancier van coatings, we zijn in de eerste 

plaats een betrokken, bereikbare partner.

Valspar Corporation

feiten en cijfers

wereldwijd

 200 jaar ervaring in verf 
 en coatings 

 4 miljard $ omzet   

 10.000 medewerkers

 hoofdkantoor Minneapolis

 NYSE beursnotering



Slimme oplossingen voor de  
gehele schadeketen
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De schadesector zoekt

snelheid, effi ciency

en kostenbeheersing. 

Valspar heeft

de oplossing!



Valspar Automotive wereldwijd

Een kleurformule

binnen 48 uur.  

Dat is de snelheid die uw

dienstverlening versterkt.
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Verzekeraars, fl eeteigenaren, 

autoschadebedrijven... alle spelers in de

schadeketen hebben te maken met 

onomkeerbare ontwikkelingen:

■ Autoproducenten gebruiken andere

 materialen (aluminium en carbon) en 

nieuwe effectkleuren, wat schadeherstel 

complexer maakt.

■ Snelheid, effi ciency en kostenbeheersing 

zijn voor de gehele keten beslissende 

 factoren.

■ Overheidsvoorschriften zorgen voor een 

 geleidelijke verschuiving van coatings 

 op basis van solvents naar coatings op 

 waterbasis. 

■ De verkeersveiligheid neemt  voortdurend 

toe. 

■ De productie van auto’s neemt wereldwijd 

toe, zodat de vraag groeit.

■ Verzekeraars en fl eeteigenaren sturen de 

schadestroom.

Valspar Automotive ondersteunt alle bedrijven 

in de schadeketen bij het effectief inspelen 

op deze ontwikkelingen. Wat uw uitdagingen 

ook zijn en wat uw marktpositie ook is, wij 

helpen mee om met oplossingen te komen. 

We zijn betrokken en geloven sterk in lange 

termijn samenwerking. 

Valspar Automotive

Valspar Automotive ontwikkelt,

produceert en distribueert wereldwijd 

refi nishproducten voor:

■ Autoschadeherstel

■ Commercial vehicles

■ Smart repair van kleine lakschades

■ Licht industriële toepassingen

Onze merken zijn DeBeer Refi nish, Octoral, 

Prospray, House of Kolor, Valspar Refi nish, 

Matrix en USC. Valspar Industrial Mix (VIM) 

is het specifi eke mengkleursysteem voor 

licht industriële en commercial vehicle

toepassingen.

Valspar Automotive werkt lokaal met sterke, 

onafhankelijke distributeurs. Professionals 

die de lokale markt kennen en net als wij 

nauw samenwerken met de klant.

SHUNDE, CN:
kleurenlab

GARLAND, TX:
productie, magazijn

ROME, IT:
verkoopkantoor

SAO PAULO, BR:
verkoopkantoor

MINNEAPOLIS, MN: 
hoofdkantoor 

Amerika, kleurenlab, 
R&D lab

DUBAI, AE:
verkoopkantoor

LILLE, FR:
verkoopkantoor

DONCASTER, VK:
verkoopkantoor, 

magazijn

MASSILLON, OH:
verkoopkantoor, 

productie, magazijn

LELYSTAD, NL:
hoofdkantoor EMEA, 

verkoopkantoor, 
productie, kleurenlab,

R&D lab, magazijn

SYDNEY, AU:
hoofdkantoor

Australië en Azië, 
verkoopkantoor, 

magazijn
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Betere pigmentselectie, hogere kleurnauwkeurigheid, minder mengkleuren: 

dat geeft schadeherstelbedrijven meer productiviteit bij lagere kosten!

Eén systeem, meer is niet nodig
Zes variaties 
kleursystemen
■ Watergedragen systeem 

 (VOC-compliant)

■ Single stage solvent systeem 

 (VOC-compliant)

■ Conventioneel basecoat systeem 

■ 2K Acrylaat systeem 

■ Toner binder systeem autoschadeherstel 

■ Toner binder systeem industrieel

Eén mengkleursysteem voor vrijwel alle

schades. Van primers en clear coats tot toners

voor effectkleuren, met één systeem zijn

vrijwel alle schades te herstellen. Dat werkt 

niet alleen effi ciënt, het bespaart ook 

aanzienlijk op kosten en biedt zo voordelen 

voor de gehele schadeketen.

Valspar Automotive biedt een extreme 

kleurnauwkeurigheid met minder mengkleuren

dan vergelijkbare systemen. Ook het aantal 

benodigde bijproducten zoals verharders, 

verdunners, primers, plamuren en blanke

lakken is veel lager. Dat betekent meer 

snelheid en minder kosten. Precies wat u 

zoekt in deze competitieve tijden.

Stabiliteit mengkleuren

Betrouwbaarheid van mengkleuren is

essentieel voor elk schadeherstel. Valspar

Automotive voorziet in kwaliteit op lange 

termijn en biedt mengkleuren met een zeer 

hoge stabiliteit.
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Kwaliteit gegarandeerd
Valspar Automotive voldoet aan de hoogste 

kwaliteitseisen. Op aspecten als krasvastheid, 

steenslaggevoeligheid en corrosiebestendigheid 

is er geen verschil met Original Equipment 

Manufacturer (OEM) standaarden. We 

valideren en testen onze producten via strenge

methodes die gebaseerd zijn op industriële 

standaarden en OEM-normen.

Enkele voorbeelden:

■ Testen blootstelling in buitenlucht 

 (Florida/Australia)

(SAEJ1976, Ford BI 160-01, GMW1487, 

 Volvo VCS1027, 3389)

■ Versnelde weersbestendigheidstests  

 (ISO 11341, ASTM D7869-13, SAEJ2527)

■ Corrosietest 

 (ISO 9227, Volkswagen PV1210, GMW3286,

 Volvo VCS1027,1449)

■ Hechtingstests 

 (ISO 4624 / ISO 2409, Ford FLTM BI106-01, 

 GMW14829)

■ Steenslagtests

 (SAEJ400, ISO 20567-1, GMW14700)

Testen vinden plaats in eigen laboratoria in 

Minneapolis (USA), Lelystad (NL),  Guangzhou 

(CHN) en in meer dan dertig regionale 

 testcentra.



Het hoogste percentage kleurmakers en kleurspecialisten is het beste bewijs van de 

volledige focus op kleur bij Valspar Automotive. We hebben meer kleurexperts in huis dan 

onze concurrenten. We combineren ambachtelijke kennis en 100 jaar bedrijfservaring met 

hoogwaardige techniek en slimme oplossingen.

Kleur: samenspel van mens, 
kennis en moderne techniek

Mogelijkheden voor maatwerk 
kleurmatching

Valspar biedt met het Color Support Form een 

razendsnelle service om online een vraag voor 

te leggen aan onze kleurenexperts. Omdat 

Valspar wereldwijd actief is in alle tijdzones, is 

er altijd een snelle respons op vragen. Dat 

geeft schadeherstelbedrijven de snelheid en 

slagvaardigheid die zij nodig hebben. Overigens:

wie een kleurvoorbeeld opstuurt, ontvangt ook 

binnen 48 uur na ontvangst de kleurformule.
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De Valspar Spectrophotometer: 

de juiste formule voor vrijwel 

alle metingen. Dat bespaart 

tijd en minimaliseert de 

foutkans, waardoor het 

rendement verbetert.

Vrijwel alle kleurformules van OEM’s zijn 

beschikbaar dankzij ons wereldwijde 

kleurinformatiesysteem. We delen deze 

formules met onze klanten via uitgebreide 

kleurdocumentatie zoals het kleurinformatie-

zoeksysteem en de Valspar Color Box met 

meer dan 10.000 kleurstalen. De Valspar 

Spectrophotometer is gekoppeld aan een 

Color Cloud van ongekende omvang. 

Zo zorgen we ervoor dat onze gebruikers de 

tools hebben om iedere keer een perfecte 

kleurmatch te maken.  



Valspar ondersteunt schadeherstelbedrijven in

alle facetten van de bedrijfsvoering.

Valspar Automotive Trainingscentra wereldwijd

GRAND PRAIRIE
Texas, VS

LELYSTAD
Nederland

ROME
Italië

LYON
Frankrijk

KINCUMBER
Australië

NERANG
Australië
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Training is onmisbaar omdat de markt zich sterk 

ontwikkelt en vraagt om:

■ Minder rework en meer contractueel 

 schadeherstel tegen vaste tarieven

■ Weinig tijd om een reparatie uit te voeren

■ Meer exotische autokleuren (Mica, Xirallic, 

Pearl en Color Streams)

■ Meer dealerwerkzaamheden voor SMART 

repairs

■ Integrale werkplaatsbeheersystemen

Onze consultants zijn ervaren, kennen de 

 refi nish praktijk van binnenuit en weten als 

geen ander dat de actuele ontwikkelingen 

vragen om continue verbetering van  kennis 

en vaardigheden. Ze bieden wereldwijd 

 trainingen aan, in Valspar’s zes state-of-the-art 

trainingscentra of in-house op uw locatie.

Trainingen wereldwijd
op maat
Iedere training van Valspar begint met het beantwoorden van één vraag: wat wilt u leren?

Is die vraag beantwoord, dan ontwikkelt Valspar een maatwerktraining.

Kennis, vaardigheden en productiviteit van medewerkers bepalen uw resultaten. Valspar 

ondersteunt bedrijven met trainingen, support en advies. Een team van technische  consultants 

zorgt hiervoor.



10

De complexe

marktomstandigheden

dwingen ons om te

excelleren op alle terreinen.

Met de brede kennis

en ervaring van

Valspar kan dat ook.
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Bijna een derde van de schadegevallen  betreft 

lichte cosmetische schade. Een groot deel van 

die gevallen wordt niet geclaimd uit angst 

voor het kwijtraken van de no-claimkorting. 

Al met al is dit een grote markt, waar dealers 

extra rendement kunnen behalen. Het

SMART Repair Programma van Valspar is een

integraal systeem van werkzaamheden van 

de frontoffi ce tot aan de oplevering van de 

auto aan de klant.

SMART
Repair Programma 

De kwaliteit van een wereldspeler beschikbaar 

voor uw lokale situatie: dat biedt Valspar. We 

helpen autospuiterijen en autobedrijven met 

lokale ondersteuning en snelle response op 

vragen, bijvoorbeeld over kleurformules en 

vaktechniek. Met de managementtool VICCS 

beheren, controleren en optimaliseren lokale 

partners de processen in hun organisatie. 

Het resultaat: meer kwaliteit, effi ciency en 

rendement. Ondernemen met de ondernemer, 

dat is Valspar bij uitstek. U bent geen klant, 

u bent partner.

Valspar distributeurs spelen een belangrijke rol  

in onze lokale aanwezigheid. Het zijn zonder 

uitzondering sterke, onafhankelijke bedrijven 

die de lokale markt kennen. Partners die óók 

op strategisch niveau schadeherstelbedrijven 

(en andere partners!) ondersteunen.

Wereldspeler 
met lokale 
slagkracht



Valspar behoort wereldwijd tot de top-5 

 producenten en leveranciers van  coatings, van 

verf voor in en om het huis tot  hoogwaardige 

lakken voor auto’s en industriële  toepassingen. 

Valspar heeft oplossingen die klanten 

 meerwaarde bieden en tegelijk bijdragen aan 

de belangen van aandeelhouders. Met een 

combinatie van duurzame  bedrijfsvoering, 

innovatief vermogen en de continue  inzet 

om een geweldige werkgever te zijn, 

werkt  Valspar aan haar missie. Het beste 

 coatingbedrijf ter wereld zijn!

Valspar Automotive

I  www.valsparauto.com 60
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Valspar.
Als het erop 
aankomt, 
zitten wij er 
bovenop.

“If it matters, we’re on it”


