
All Your Coating Needs
Warna adalah daya jual.

Perbaiki waktu matching, peroleh warna yang 
Anda inginkan secara cepat dan akurat.

Perbaiki waktu produksi dan pengiriman sehingga  
customer Anda senang dan puas.

Perbaiki cash flow perusahaan Anda dengan 
mengurangi stock di gudang.

Kurangi bahan buangan dengan mengoptimalkan 
fungsi color matching.

Warna terbaik yang Anda hasilkan akan menarik 
minat customer untuk membeli produk tersebut, 
buat customer Anda kagum dengan konsistensi 
warna yang Anda hasilkan setiap waktu dan 
sepanjang waktu.

Silakan hubungi kami segera untuk konsultasi 
gratis hari ini.

Formulation, Application, Inspection



Color Viewing Systems

Spectrophotometer CM-2500d

Gloss Meter (UG-60Plus / MG-268Plus)

Chroma Meter CR-400

Computer Color Matching

Light booth hadir sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan standar industri yang makin ketat dewasa 
ini. Senantiasa mengecek warna sampel di bawah sumber lampu yang sama akan meminimize human 
error sehingga otomatis akan memudahkan kita dalam mengkomunikasikan warna.

Mudah dipahami dan praktis dalam penggunaannya, keduanya ditawarkan oleh alat ini. Seorang QC 
akan sangat terbantu dalam hal judgement warna apakah suatu warna lolos (pass) / tidak (fail). On-kan 
alat, kalibrasi kemudian langsung mengukur sampel yang diinginkan, sangat praktis dan akan sangat 
membantu pekerjaan kita semua.

User friendly, portable dan sangat akurat. Serta merupakan Spectrophotometer dengan performance 
yang tinggi dan sudah dilengkapi dengan fasilitas NGC (Numerical Gloss Control) yang memungkinkan 
pengukuran SCI (Specular Component Included) dan SCE (Specular Component Excluded) secara 
serempak.

Merupakan generasi terbaru teknologi pengukuran tingkat kilap / gloss suatu permukaan benda. 
Memenuhi beberapa standar ISO, antara lain ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 
67 530, JIS Z 8741, BS 3900, BS 6161 (Parts 12). Hadir dengan dua pilihan: 1 sudut (60 deg) / 3 sudut 
(20, 60 dan 85 deg).

Mendesain, menetapkan, menghasilkan, mengolah dan mengontrol warna produk di semua tahapan 
proses. Colibri software sebagai software ColorMatching terbaik di dunia akan membantu kita untuk 
memperoleh warna yang diinginkan secara cepat dan tepat (akurat). 
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Make It Right All The Time

Get The Right Shine

Simple Yet Sophisticated Evaluation

Viewing Accuracy and Consistency

The Color Inspection Workhorse
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