
Pomáháme snižovat míru zmetkovitosti a tím zvyšujeme vaši produktivitu.

Garantujeme kvalitu, bezpečnost a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Flexibilně reagujeme na vaše požadavky.

PŘÍNOSY

www.okinfacility.eu

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO LAKOVNY  
A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Motto:  Jsme si dobře vědomi toho, že každé průmyslové odvětví má svá specifika.



ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO LAKOVNY  
A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Komplexní čištění lakoven a technologií

   čištění chemických předúprav a vypalovacích pecí
  čištění veškerých lakovacích kabin (mokrý i práškový lak)
  čištění vzduchotechniky, mícháren barev a čističek odpadních vod
  výškové čištění na hůře dostupných místech
  ochranu lakovacích a sušících kabin proti přestřikům barvy
  aplikací snímacích laků a krycích fólií
  nanášení elektrostaticky aktivních materiálů
  instalaci rohoží se samolepícím povrchem
  dodávku ochranných a antistatických obleků, bezprašných utěrek, 
separátoru, ochranných návleků na roboty a dalšího materiálu  
pro lakovny

Odlakovací a kalibrační servis

  odstranění barev z výrobků i závěsové techniky včetně pasivace
  odlakování pomocí všech dostupných technologií (VHP, PYRO, CHEM, 
TRYSKÁNÍ a LASER)

  výrobu a kalibraci závěsové techniky
  navěšování a svěšování závěsové techniky

Filtr management

  Dodávky filtrů, výměny filtrů, měření a sledování životnosti filtračních 
materiálů, čištění vzduchotechniky 

Poradenský servis

  zjištění zdrojů smetivosti a jejich rozbor akreditovaným subjektem
  měření rychlosti a poruch proudění vzduchu v technologických 
zařízeních lakovny

  měření prašnosti v lakovací kabině, určení původu a složení částic 
  chemickou a fyzikální analýzu látek, kvalitativní a kvantitativní 
identifikace průmyslových nečistot

  rozbor zjištěných vad laku včetně vypracování podrobného reportu 
podle druhu a příčiny

  průběžnou fotodokumentaci (zdroje smetivosti, typy nečistot...)
  vypracování přesného postupu pro čištění technologického zázemí 
lakovny včetně návrhu četnosti a intervalů čištění 

  odborné školení personálu lakoven

Díky znalostem a praktickým zkušenostem, které jsme získali 
dlouholetým působením v segmentu lakoven a automotivu, vám 
služby OKIN FACILITY zajistí optimální řešení vašich potřeb a zvýšení 
produktivity výroby. Sázíme na odbornost a věříme, že profesionální 
údržba a čištění specifických výrobních celků je vždy efektivnější.

V OKIN FACILITY spoléháme na integrovaný systém managementu 
jakosti (ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 
18001:2008 a ČSN ISO/IEC 27001:2014), a proto mají naši zákazníci 
trvalou jistotu vysoké kvality a bezpečnosti námi dodávaných služeb. 
Dalším významným benefitem je i vysoká míra pojistného plnění (až 
do výše 350 milionů korun), kterým jsou naše služby zajištěny. A rádi 
bychom také zmínili náš šetrný přístup k životnímu prostředí.

Dlouhodobé kontakty s dodavateli nám umožňují nabízet širokou škálu 
spotřebního materiálu přesně na míru vašich specifický požadavků  
a za zajímavých cenových podmínek.

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB


