Forward
Together
Stále na špici
ve světě plném změn
Jako váš dlouhodobý partner v předvídání
a překonávání nejrůznějších problémů nikdy
nepřestaneme testovat, vylepšovat a inovovat tak,
abychom vám mohli poskytnout lepší a efektivnější
řešení. Nyní s ještě vyšší kapacitou výzkumu.
Rozšířenými odbornými znalostmi. Větším portfoliem
produktů a řešení. Takže do budoucna můžete hledět
s jistotou – ať už přijde cokoli.
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Partnerstvím
za rozvojem

Vaše výzvy jsou i naše a díky správné kombinaci vědeckých,
technických i obchodních zkušeností je společně překonáme.
Naši chemici, inženýři a další odborníci se řídí vytrvalou snahou o
zlepšení i vašeho fungování.

Ať už u nás v laboratoři nebo přímo ve vaší továrně, naši zkušení
experti neúnavně pracují na řešení i těch nejobtížnějších problémů.
Jsme všeobecně uznávanými specialisty na průmyslové kapaliny a
jejich využití. Vždy hledáme inovativní řešení tak, aby váš provoz byl
stále úspornější a efektivnější.

Zlepšení
výkonu

Jen za posledních 10 let jsme zákazníkům ušetřili miliony
dolarů. Naše řešení jsou vždy upravena pro optimální výkon
u konkrétního zákazníka, pracoviště nebo procesu. Snižujeme
celkové náklady. Zvyšujeme produktivitu. Podporujeme
konkurenceschopnost. A dodáme klid ve světě plném změn.

Řešení všech vašich
potřeb průmyslových kapalin
Čisticí prostředky

Řezné oleje

Antikorozní opatření

Válcovací oleje pro neželezné
materiály

Kapaliny pro tlakové lití

Kapaliny pro kalení

Kapaliny pro tažení a tváření

Rozpustné řezné kapaliny

Nehořlavé hydraulické
kapaliny

Speciální nátěry

Kapaliny pro kování

Oleje pro válcování ocelí

Maziva

Oleje pro povrchovou úpravu

Kapaliny pro povrchovou
úpravu kovů
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Aplikované
znalosti

Jsme
Quaker Houghton

Přední světová společnost v oboru průmyslových kapalin. Ať už je něco
vyrobeno z kovu, válcováním, tažením nebo z litiny, společnost Quaker
Houghton je připravena: optimalizuje procesy, snižuje náklady, zvyšuje
bezpečnost i udržitelnost... a podporuje rozvoj.

34

výrobních
závodů

35

center výzkumu
a vývoje

78

poboček

Forward Together

™

quakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com
©2018 Quaker Houghton. All rights reserved.

