
Wiadomość prasowa

Firma Clariant podjęła współpracę z firmami 
matchmycolor i Konica Minolta w zakresie zintegrowanych 
systemów barwienia do farb w punktach sprzedaży

•  Nowe globalne rozwiązania do barwienia dla preparatów pigmentowych    
    zostaną zaprezentowane podczas targów European Coatings Show.
•  Firmy zaoferują dostępną na całym świecie kompleksową usługę obejmującą 
     wszystkie etapy od koncepcji początkowej do produktu finalnego. 
•  Zaletami tego rozwiązania są: krótki czas do wprowadzenia na rynek, uproszczona 
     obsługa danych dotyczących kolorów, wysoka opłacalność, dokładność i jakość.

Muttenz, kwiecień 17, 2015 – Firma Clariant, będąca światowym liderem 

w dziedzinie specjalistycznych środków chemicznych, wybrała oprogramowanie 

do zarządzania kolorami Colibri® firmy matchmycolor oraz przyrządy do pomiaru 

barw firmy Konica Minolta jako składniki rozwiązań do barwienia farb 

w punktach sprzedaży przeznaczonych dla sklepów z farbami. Ten nowy 

zintegrowany system, który będzie dostępny na całym świecie, jest obecnie 

wprowadzany na rynek we Włoszech, w Niemczech, na Węgrzech, w Chinach, 

USA, Meksyku, RPA, Indiach, Malezji i Brazylii. Zostanie on zaprezentowany 

na stoiskach firm Clariant i Konica Minolta podczas targów European Coatings 

Show, które odbędą się w Norymberdze w dniach od 21 do 23 kwietnia.

Automatyczne dozowniki farb firmy Clariant są już używane w sklepach 

z farbami i punktach sprzedaży detalicznej na całym świecie. Dzięki uzupełnieniu 

swojego produktu o oprogramowanie do zarządzania kolorami Colibri® 

firmy matchmycolor oraz przyrządy do pomiaru barw firmy Konica Minolta firma 



Clariant udostępni swoim klientom kompleksowe rozwiązanie do mieszania 

farb, które umożliwi wybór odpowiedniego koloru już za pierwszym razem 

nawet w 97% przypadków przy zastosowaniu jej barwników. 

Oprogramowanie firmy matchmycolor działające w chmurze przeprowadza 

obliczenia zestawów kolorów centralnie w ciągu kilku sekund i od razu 

udostępnia te receptury w dowolnym miejscu globu. Ułatwia to klientom 

uzyskiwanie i optymalizowanie pełnej gamy kolorów lub przestrzeń barw. 

Oprogramowanie to można łatwo integrować z systemami innych firm, 

a dane dotyczące kolorów mogą być eksportowane do szerokiej gamy 

systemów dozowania: „Niepowtarzalna oferta firmy matchmycolor, obejmująca 

usługi informatyczne i wiedzę na temat barw, sprawia, że firma ta jest idealnym 

partnerem firmy Clariant w zakresie oprogramowania do dobierania kolorów” 

mówi Klaus Brychcy, menedżer ds. rozwoju rynkowego systemów barwienia 

w firmie Clariant.

Michael Jakobi, partner zarządzający w firmie matchmycolor LLC, stwierdza, 

że firma Clariant jest idealnym partnerem dla jego firmy. „Obie nasze firmy 

funkcjonują w podobny sposób”, dodaje. „Firma Clariant działa globalnie 

i dostarcza klientom zindywidualizowane rozwiązania w dziedzinie barwienia. 

Jej oferta obejmuje kompletną obsługę z jednego źródła: preparaty pigmentowe, 

oprogramowanie i technologię systemów”. 

Firma Clariant wybrała czołowego dostawcę urządzeń - firmę Konica Minolta 

- ze względu na dokładność i niezawodność jej produktów, a także doskonały 

poziom zgodności między nimi. Jest to podstawowe wymaganie w przypadku 

pracy z cyfrowymi danymi dotyczącymi kolorów, mówi Klaus Brychcy. 

Andreas Ullrich, menedżer ds. marketingu i sprzedaży w firmie Konica Minolta 

na region EMEA, dodaje: „Firma Konica Minolta posiada globalną sieć sprzedaży 

i pomocy technicznej oraz jest głównym partnerem firmy matchmycolor 

w zakresie dystrybucji oprogramowania Colibri®. Dzięki temu jest w stanie 

spełnić wymogi dotyczące poziomu świadczenia usług oczekiwane przez taką 

firmę jak Clariant”.



matchmycolor colibri® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MATCHMYCOLOR

Clariant Global Integrated Point-of-Sale System

matchmycolor Colibri®Konica Minolta CM-3600A Clariant Tinting System and Colorants

Firma Clariant podjęła współpracę z firmami matchmycolor i Konica Minolta w zakresie zintegrowanych systemów barwienia do 
farb w punktach sprzedaży (zdjęcie: Clariant)

Więcej informacji będzie można uzyskać na stoiskach nr 7-123 firmy 

Clariant i nr 5-149 firmy Konica Minolta podczas targów 

European Coatings Show lub na stronach www.clariant.com 

i www.matchmycolor.com.

Zachęcamy również do zapoznania się z historią pigmentów ED opublikowaną 

ostatnio w naszej sekcji „Discover Value”: clariant.com/edpigments



Informacje o firmie Konica Minolta Sensing Europe B.V.:
Firma Konica Minolta Sensing Europe B.V. jest częścią japońskiego koncernu Konica Minolta Inc. Jest 
czołowym dostawcą rozwiązań do pomiaru koloru, wyglądu oraz oświetlenia. Firma Konica Minolta
Sensing Europe jest obecna na rynku w ponad 30 krajach. W rozwiązaniach pomiarowych firmy 
stosowane są najnowocześniejsze technologie optyczne i przetwarzania obrazów. Rozwiązania te są 
wykorzystywane w kontroli jakości oraz wspomagają działy badań i rozwoju w wielu różnych branżach.

Nasze rozwiązania do zarządzania kolorami są niezbędnymi składnikami systemów kontroli i 
monitorowania jakości w wielu branżach produkcyjnych, takich jak motoryzacja, opakowania, tworzywa 
sztuczne, materiały budowlane, produkty spożywcze, substancje chemiczne i środki farmaceutyczne. W 
nowatorskiej dziedzinie technologii oświetlenia i wyświetlania analizatory kolorów firmy Konica Minolta 
są uznawane za standard branżowy. Konica Minolta Sensing stawia na innowacyjność i korzystając z 
najnowszej technologii bardzo dokładnych detektorów dostarcza rozwiązania, które zaspokajają stale 
zmieniające się potrzeby w różnych dziedzinach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.konicaminolta.eu
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www.clariant.com
Firma Clariant jest światowym liderem w dziedzinie specjalistycznych środków chemicznych z siedzibą 
w Muttenz niedaleko Bazylei w Szwajcarii. 31 grudnia 2014 roku zatrudniała łącznie 17 003 pracowników. 
W roku finansowym 2014 firma Clariant zanotowała sprzedaż w wysokości 6,116 mld CHF w obszarach
prowadzonej działalności. Firma prowadzi działalność w czterech obszarach: chemiczne środki 
ochronne, kataliza i energia, zasoby naturalne oraz tworzywa sztuczne i opakowania. Strategia firmy 
Clariant opiera się na pięciu filarach: wzrost rentowności, zmienna oferta, dodawanie wartości dzięki 
zrównoważonemu rozwojowi, wspieranie innowacyjności przez badania i rozwój oraz intensyfikacja 
wzrostu.

Informacje o firmie matchmycolor LLC:
Oprogramowanie Colibri® firmy matchmycolor zostało opracowane z myślą o zastosowaniach w sztukach 
graficznych oraz w branżach kosmetycznej, farbiarskiej, tworzyw sztucznych, włókienniczej i ceramicznej. 
Jest tworzone od ponad 40 lat z udziałem naukowców, matematyków, ekspertów branżowych, specjalistów 
od kolorymetrii oraz wysoko wykwalifikowanych inżynierów oprogramowania. Dzięki tym kluczowym 
partnerom stosowane przez firmę matchmycolor procesy i przepływy pracy spełniają wymogi branżowe. 
W celu zwiększenia precyzji i wydajności w dziedzinie globalnego zarządzania kolorami firma matchmycolor 
i powiązani z nią liderzy poszczególnych rynków współpracują obecnie w ramach łańcucha dostaw, który 
obejmuje właścicieli marek, projektantów, drukarki i konwertery.

Najnowocześniejsze oprogramowanie firmy matchmycolor to oparte na pojedynczej platformie 
rozwiązanie, które może działać w chmurze, w środowiskach przedsiębiorstw oraz w instalacjach dla 
pojedynczych klientów. Oprogramowanie Colibri® obsługuje zaawansowane wielostrumieniowe modele 
wyznaczania kolorów. Można je łatwo połączyć z szeroką gamą przyrządów pomiarowych, urządzeń 
dozujących, programów innych firm, a także aplikacji na urządzenia przenośne. System został zapro-
jektowany z myślą o zapewnieniu dokładnego i efektywnego dopasowywania kolorów oraz niezawodnej 
komunikacji bez względu na zastosowanie. 

Firma matchmycolor została założona w 2009 po wykupieniu przez kadrę kierowniczą działu zarządzania 
kolorami Colibri® od firmy Ciba Specialty Chemicals, która stanowi obecnie część koncernu BASF.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.matchmycolor.com


