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PROTECTIVE COATINGS



Company Veneziani Protective Coatings

A Veneziani a Zetagi Csoport márkaneve, mely csoport elhivatott a nagyteljesítményű, innovatív technológiai tartalommal bíró 

bevonatok széles választékának kifejlesztése, gyártása és forgalmazása iránt. Ennek a széles és sokszínű termékválasztéknak a célja, 

hogy a megbízható és következetes minőséggel és azonnali elérhetőséggel szembeni elvárásokat teljesítse, melyek a védőbevonat piac 

tipikus jellemzői. A Veneziani festékek, tartálybevonatok és duzzadó bevonatok az alapos műszaki tudás és a hatalmas gyakorlati 

tapasztalat termékei, melyeket cégen belül bevizsgálunk, mielőtt független laboratóriumok a legújabb iparági szabványoknak 

megfelelően pl. ISO 12944, ACQPA, Norsok M501, ENI VAR.PAI.FUN 20000, ENI PIP.COR.FUN 20550, Snam Rete Gas, RFI, ENEL 999SR03019 

és Edison minősítenék azokat. Minden ajánlott rendszerünk már bizonyított teljesítménnyel bír a tekintetben, hogy ügyfeleink eszközeit 

az új építés és a karbantartás során egyaránt megvédjék, azoknak tartós védelmet biztosítva a legkülönbözőbb környezetekben és 

iparágakban és ügyfeleinknek hosszú távú megtérülést garantálva. A Veneziani bevonatok segítik felgyorsítani a gyártási folyamatokat, 

védeni az acélszerkezetek szerkezeti integritását, javítani azok kinézetét és az eszközök tisztítását megkönnyíteni és felgyorsítani.

Ezen felül, ügyfeleink számára külön előnyt jelent, hogy nemzetközileg tanúsított és képzett bevonati tanácsadóink révén azonnali 

szaktanácshoz juthatnak, továbbá a Zetagí nagyfokú gyártási rugalmassága is, mely akár egy napon belül is legyárt személyre szabott 

festékeket és színeket!
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A hosszan tartó védelmet biztosító termékek széles skálája.

A Zetagì gyártási elvekei környezettudatosak és folyamatosan 

felülvizsgálja nyersanyaglistáját, hogy csökkentse a bevonatokban 

használt veszélyes anyagok mennyiségét, és hogy a termékeket 

környezetbarátabb vegyi anyagokká alakítsa át.
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