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CPS Color neemt specialist in dispenserapparatuur LENTEQ over
Vantaa, 28 maart 2011. CPS Color Group Oy, wereldwijd toonaangevend
leverancier van geïntegreerde kleurenmengsystemen, heeft LENTEQ
Industries B.V. overgenomen, specialist in dispenser- en mixapparatuur,
gevestigd in Lisserbroek, Nederland. Het bedrijf is aangekocht van Stibbe
Management B.V., een particuliere investeringsgroep in Nederland.
De innovatieve pistonpomptechnologie van LENTEQ betekent een uitbreiding en
aanvulling van de productenportefeuille van CPS Color. CPS Color is de enige
leverancier die complete kleurenmengsystemen aanbiedt, met inbegrip van
kleurstoffen (vloeibare pigmenten), dispenser- en mixapparatuur, software voor
kleurenmarketing, evenals een wereldwijd netwerk voor verkoop en ondersteuning.
Via dit netwerk kan CPS Color de verkoop van de LENTEQ-technologie verder
uitbreiden.
Henrik Lif, CEO van CPS Color: "After-sales service is een van de belangrijkste
factoren voor een bedrijf dat een leverancier van dispensers en schudders kiest.
Met behulp van ons verkoop- en servicenetwerk kunnen we de verkoop van
LENTEQ-producten ondersteunen en verder uitbreiden. Dankzij de toevoeging van
de hoogwaardige pistondispensers van LENTEQ aan ons assortiment, kunnen onze
klanten nu een keuze maken uit de meest veelomvattende lijn
kleurenmengoplossingen in de branche."
Groei van kleurenmengsector overtreft BNP
De kleurenmengsector beleeft momenteel een aanzienlijke groei en zal naar
verwachting in de nabije toekomst de groeipercentages van het bruto nationaal
product (BNP) overtreffen. Hoewel verfverbruik in het algemeen verband houdt met
het BNP, zal de toenemende penetratie van verkooppunten voor mengkleuren de
groei naar verwachting verder versterken.
Een andere drijvende kracht op de wereldmarkt is de trend om milieuvriendelijkere
producten te maken. Binnen de EU zijn al wettelijke voorschriften van kracht
waarbij in de decoratieve verfindustrie het gebruik van kleurstoffen die vluchtige
organische stoffen (VOS) bevatten, wordt verboden, terwijl de marktdruk in andere
landen erop wijst dat de komende jaren dergelijke regelgeving ook daar zal worden
ingevoerd. Een dergelijke verandering van technologie schept de noodzaak om het
gebruikte kleurenmengsysteem te ontwikkelen en te verbeteren.
Oplossingen op maat voor optimale resultaten
Om de best mogelijke resultaten te bereiken, is het van cruciaal belang om de
dispenser exact af te stemmen op de behoefte van de klant, als het gaat om de
vereiste hoeveelheden, de verwerkingssnelheid en de gebruikte kleurstoffen. Henrik
Lif beschrijft dit proces als "zowel kunst als wetenschap", dat testen noodzakelijk
maakt: "Hoewel voor sommige kleurstoffen balgpompen de meest efficiënte en
rendabele oplossing is, kunnen voor andere kleurstoffen pistonpompen geschikter
zijn."
Testen, onderzoeken en analyseren vormen een belangrijk onderdeel van de
activiteiten van CPS Color. Vorig jaar verdubbelde het bedrijf de laboratoriumruimte
van de fabriek in Sittard, Nederland, en opende nieuwe faciliteiten in India. Voor
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klanten betekent dit dat zij de meest geschikte oplossing voor hun
wensen en eisen krijgen aangeboden. "Een van onze belangrijkste voordelen, uit
het oogpunt van de klant gezien, is dat we wat technologie betreft agnostisch zijn,"
legt Lif uit. "Dit betekent dat we, omdat we niet aan een bepaalde technologie
gebonden zijn, de vrijheid hebben om voor elke klant de best mogelijke oplossing te
kiezen uit ons uitgebreide assortiment producten."
Meer mogelijkheden voor innovatieve oplossingen
Hoewel CPS Color al pistonpompdispensers aanbiedt als onderdeel van de COROBlijn, vormen de aanvullende producten van LENTEQ een verdere verbetering van het
assortiment. LENTEQ biedt een breed scala aan pistonpompdispensers, van
machines met 16 canisters tot machines met 32 canisters. Hoewel maar weinig
verfproducenten werken met kleurenmengsystemen met 32 colorants, biedt een
machine met 32 canisters de mogelijkheid om twee verschillende
kleurenmengsystemen te gebruiken op één machine. Verfproducenten kunnen
bijvoorbeeld een oplossend (industrieel) kleurenmengsysteem en een VOS-vrij
systeem combineren, met gebruik van 16 colorants voor elk systeem. Dit concept
wordt vaak toegepast om een groter assortiment verfproducten te verkopen op
kleinere en middelgrote verkooppunten.
Klanten kunnen de nieuwste technologische ontwikkelingen bekijken op de de
European Coatings Show, van 29 – 31 maart 2011 in Neurenberg, Duitsland. In hal
7, op stand 7–159, zal CPS Color onder andere de COROB-dispenserlijn
demonstreren, terwijl de pistonpompsystemen van LENTEQ te zien zijn in hal 6, op
stand 6-215.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Emily Koch Valencia
Marketing Manager
CPS Color
Kantoor: 001.704.588.8408 ext 275
Mobiel: 001.386.453.8235
Emily.Valencia@cpscolor.com

Over CPS Color
CPS Color is wereldwijd toonaangevend leverancier van geavanceerde kleurenoplossingen voor
de verf- en coatingindustrie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vantaa, Finland. CPS Color
levert complete kleurenmengoplossingen: CPSCOLORTM kleurstoffen (vloeibare pigmenten),
COROBTM dispenser- en mix/shake-apparatuur, software, hulpprogramma's voor
kleurenmarketing, klantenservice en ondersteuning. De CPS Color Group heeft wereldwijd 900
kleurdeskundigen in dienst en is actief op zes continenten. In 2010 bedroeg de omzet van de
Group 181 miljoen euro. CPS Color is eigendom van Nordic Capital Fund VI. Meer informatie
vindt u op: www.cpscolor.com.
Over Stibbe Management
Stibbe Management is een particuliere investeringsgroep die industriële bedrijven overneemt,
herstructureert en het verborgen potentieel zichtbaar maakt. Overname is met name
geconcentreerd op kleine en middelgrote industriële bedrijven die een leidende rol spelen op
hun nichemarkt. Stibbe Management beheert actief zijn portefeuille met bedrijven, met een
duidelijke strategie om zich te richten op leveranciers van verwerkingsapparatuur die opereren
op de markt voor voedsel & zuivel, farmaceutische & fijne chemische stoffen, en milieu.
Meer informatie vindt u op: www.stibbemanagement.nl
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