
Infiintata in anul 2007, societatea AQUAREFINISH COLOR a avut ca principal obiect de activitate  

importul si comercializarea vopseleleor cu marca LECHLER, produse in Italia. 

AQUAREFINISH COLOR a reusit in cei sapte ani de la infiintare, sa pozitioneze marca LECHLER in 

topul vopselelor auto din Romania. Mai mult de 130 service-uri reparatoare de caroserii auto au instalate 

laboratoare de vopsele si folosesc marca LECHLER. Clientii firmei provin atat din cadrul reprezentantelor 

diverselor marci de automobile, cat si din randul service-urilor independente. 

Cota de piata a marcii Lechler in Romania, este masurata conform statisticii CEPE la 6% din totalul pietei 

de vopsele pentru refinisarea autovehiculelor . 

Incepand cu anul 2009 oferta de produse a firmei s-a diversificat cu o linie de vopsele destinate industriei, 

aceste produse fiind cuprinse in gama Lechsys, destinate magazinelor de vopsele cu uz general si 

vopsitoriilor industriale. 

Inca de la inceperea activitatii, in anul 2008  s-a infiintat in cadrul firmei un laborator cu destinatia de a 

asigura clientilor servicii de asistenta tehnica la identificarea si alegerea corecta a culorilor, corectarea 

abaterilor de culoare si/sau creearea unor retete noi pentru culorile ce nu exista in portofoliul de retete al 

marcii Lechler. 

In completarea serviciilor tehnice oferite clientilor, firma a organizat un departament tehnic in cadrul caruia 

activeaza patru tehnicieni vopsitori, care au ca atributii : instalarea si punerea in functiune a  laboratoarelor 

de vopsele la sediul clientilor, instruirea personalului care utilizeaza laboratoarele de vopsele Lechler, 

instruirea vopsitorilor care aplica vopselele Lechler, asistarea clientilor in momentul aparitiei defectelor de 

aplicare a vopselelor si corectia acestora. 

La inceput firma a vandut culori de baza (pigmenti) pentru mixarea vopselelor, pe laboratoare care se 

instalau la sediul clientilor. Datorita modificarii structurii cererii, incepand cu anul 2011, am inceput sa 

mixam vopsele gata preparate pentru aplicare, in culoarea si cantitatea solicitata de catre clienti. 

Prin activitatea de corectare a retetelor de culori si scrierea unor retete noi pentru culorile ce nu se regaseau 

in baza de date, s-a creat un serviciu nou oferit clientilor , crescand satisfactia acestora si increderea in 

marca de vopsele Lechler. Retetele noi dezvoltate au fost arhivate intr-o documentatie coloristica proprie 

firmei si au fost comunicate producatorului de vopsele Lechler SpA Italia. In urma verificarii acestora de 

catre producator, s-a apreciat calitatea activitatii de dezvoltare si oportunitatea acesteia, fapt ce a condus la 

asimilarea acestor noi retete in baza de date a producatorului. 

Produsele AQUAREFINISH COLOR sunt realizate in conformitate cu legislatia Europeana in vigoare, 

marca LECHLER fiind singura care aduce pietei un sistem complet de materiale pe baza de apa pentru 

vopsitoria auto: filler, vopsea si lac. 

 


