
IDENTICA – Especialistas em Carroçaria e Pintura
A IDENTICA é uma rede europeia de oficinas multimarca que disponibilizam todos os serviços de reparação e manutenção do seu automóvel
sob os mais elevados padrões de serviço e qualidade.

Ao visitar uma oficina IDENTICA irá encontrar um serviço de reparação rápido e profissional, suportado pelas mais avançadas técnicas e
tecnologias de reparação automóvel, e por profissionais qualificados e com formação permanente para acompanharem a evolução do
mercado automóvel.

A especialização em reparações de carroçaria e repintura automóvel é fruto da cooperação com a marca líder de mercado Spies Hecker (do
grupo Axalta Coating Systems), um dos maiores fornecedores a nível mundial de tinta para a repintura automóvel.

Todas as oficinas IDENTICA são geridas pelos seus proprietários e estabeleceram-se com grande sucesso em países como Alemanha,
Áustria, Espanha e Portugal. Todos estes gestores profissionais têm uma larga experiência no ramo e são a base para o reconhecimento
internacional da IDENTICA como a oficina de eleição para reparação automóvel para clientes particulares, empresas, seguradoras, frotistas e
empresas de leasing.

 

Numa oficina IDENTICA, o seu carro é a nossa prioridade, e a sua total satisfação o nosso único objectivo.

Valores &

A rede IDENTICA têm como base os mesmos 5 valores do grupo Axalta Coating Systems, detentor da marca Spies Hecker.

Estes valores representam o nosso compromisso com todos os nossos interlocutores no mercado, sejam estes clientes, parceiros ou
fornecedores.

O Cliente é a nossa prioridade

Assumimos o compromisso

Estamos direccionados para melhorar cada dia

Inovamos com objectivos definidos

Temos êxito enquanto equipa global e unida

Spies Hecker – mais perto de si &

A Spies Hecker (uma marca do grupo Axalta Coating Systems) é um dos maiores fornecedores mundiais de produtos para a repintura
automóvel. Fundada em 1882, desde o início, a sua reputação foi construída com base na excelente qualidade dos seus produtos, na
tecnologia orientada pela inovação e no desenvolvimento de relações próximas com os seus clientes.

Alguns factos:

Mais de 130 anos de história.

Sede em Colónia, Alemanha.

Presente em 65 países.

55 centros de formação a nível mundial.

Soluções inovadoras de repintura para veículos ligeiros, veículos comerciais e indústria.

Homologações dos fabricantes de automóveis.

 

http://localhost:4513/content/identica_pt/pt_PT.html


http://www.axaltacoatingsystems.com/content/identica_pt/pt_PT/Home/wir_ueber_uns.print.html

Parceira de repintura dos principais fabricantes de automóveis

Detentora de inúmeras homologações por parte dos fabricantes, a Spies Hecker fornece sistemas de pintura precisos, orientados para
os elevados níveis de qualidade e rentabilidade exigidos pelos fabricantes de automóveis.

As homologações recebidas são sempre relativas a toda uma oferta de serviços disponibilizada: apoio de trabalhos de pintura,
promoção de cursos de formação e seminários de gestão, apoio nas análises de negócio e seu planeamento, etc. Todos estes serviços
garantem a qualidade e a rentabilidade das oficinas e permitem que os fabricantes se concentrem no seu core business.

Para mais informações visite Spies Hecker (www.spieshecker.com)

Axalta Coating Systems &

A Axalta Coating Systems é um grupo mundial dedicado unicamente ao desenvolvimento, produção e fornecimento de tinta liquida e em
pó. A operar no mercado OEM (fabricantes automóveis), no mercado da repintura automóvel, veículos comerciais e indústria, os
produtos Axalta associam a performance à beleza, assegurando um resultado final inigualável.

Para mais informações visite Axalta Coating Systems (www.axaltacs.com)

http://www.spieshecker.com/
http://www.axaltacs.com/
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