De toekomst ziet er prima uit
De toekomst begint in 1722

Alle facetten van
onze dienstverlening

PRIMA. SIGMA.
Sigma is hét kwaliteitsmerk in de markt voor professioneel schilderwerk en onderhoud. Sigma staat

Als onderdeel van het SigmaKalon

België. Een indrukwekkend gegeven,

voor de productie en distributie van hoogwaardige verfproducten en -systemen en voor een compleet

concern, beschikken we over ongekende

zeker als u bedenkt dat de eerste

pakket aan ondersteunende diensten. Met haar producten, kennis, adviezen en andere services wil

mogelijkheden. In 17 laboratoria

fundamenten voor dit concern zijn

Sigma de bebouwde omgeving verfraaien en beschermen én de winst van haar klanten maximaliseren.

in 10 verschillende landen werken we

gelegd in de 18e eeuw door kleine,

wereldwijd aan nieuwe innovaties.

maar ambitieuze handelaren in

Bijvoorbeeld ten aanzien van de kleuren

verfstoffen. Vaklieden die de praktijk

en de decoratieve mogelijkheden van

door en door kenden en die wisten

van schilders, opdrachtgevers,

onze producten. Maar ook als het gaat

wat er onder de schilders leefde. Die

architecten en andere marktpartijen te

over duurzaamheid, veiligheid,

praktijkgerichte mentaliteit vormt nog

kunnen vertalen in effectieve oplossingen.

gezondheid en milieu blijven we ons

steeds de basis van het merk Sigma. Met

Die betrokkenheid kunt u onder meer

ontwikkelen. Zo geven we vorm aan

aan de ene kant de deskundigheid, de

aflezen aan onze 16 Sigma Service

de toekomst van het vak. Sigma is een

professionaliteit en de ambitie van een

Centers en andere verkooppunten in

merk van SigmaKalon. Een multinational,

absoluut topmerk. En aan de andere

België. In totaal ruim 40 locaties. Zo

actief in 40 landen met ruim 10.000

kant de slagvaardigheid en de betrok-

staan we niet alleen figuurlijk, maar

medewerkers, waarvan zo’n 200 in

kenheid die nodig is om de behoeften

ook letterlijk dicht bij de schilder.
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Steeds de beste oplossing binnen handbereik
Productassortiment, dienstverlening en distributie gericht
op de professionele vakman.

Kent u dat? Een mooi

Veel meer dan verf

afgerond project, strak in de

Om dat mogelijk te maken, biedt Sigma

verf. En dan het moment van

een uiterst veelzijdig spectrum van

voldoening: “Ja, dat ziet er

producten en diensten. Van innovatieve

weer prima uit.” Dat is precies

verfsystemen tot praktijkgerichte

kleurmengmachines in de verkoop-

wat Sigma wil bieden aan

cursussen. En van bestekservice tot

punten. Zo geeft Sigma kleur aan

schilders, architecten, opdracht-

ondersteuning op de werf.

gevers, projectontwikkelaars,

Als toonaangevend merk zet Sigma alles op alles om de markt telkens

we onze klanten met kleurstalen,

weer een stapje verder te brengen. Onze kennis van verf en verftoepas-

kleuradvies (op aanvraag), kleur-

singen delen wij graag met onze klanten via digitale nieuwsbrieven,

matching, kleurcursussen én met

documentatiematerialen en de eigen vakbladen SigmaPro en Spectra.

duizenden kleuren uit de Sigma

de toekomst.
topkwaliteit ook echt in de praktijk uit

Elk project vraagt om z'n eigen, speci-

zoals betonreparaties, brandwering,

Opleiding en training
Voor professionals in de bouw, die hun

Duurzaamheid en innovatie

kennis over verf en verftoepassing

Een prima toekomst is ook het

willen verbreden en verdiepen of de

resultaat van continu investeren in

huisvestingsmaatschappijen,

Middenin de bouwsector

de verf komt. Sigma beseft dat als

fieke aanpak. Eén ding is daarbij zeker:

metaalbescherming of afwerkingen

aannemers en iedere andere

De producten en diensten van Sigma

geen ander. Alles wat wij doen, staat

Sigma heeft de juiste verfsystemen

met spuit- en sierpleisters.

professional in de markt voor

behoren tot het beste wat de markt

dan ook in dienst van de doelstellingen

en hulpmiddelen direct beschikbaar,

schilderwerk en onderhoud.

heeft te bieden. Toch is dat nog maar

en het rendement van onze klanten.

bijvoorbeeld via onze Sigma Service

Technisch advies: ook op de werf

nieuwste ontwikkelingen op de voet

Prima resultaten, op korte én

de helft van het verhaal. Want het

We kennen de eisen van de praktijk en

Centers of de verkooppunten van

Een deskundig advies ligt wat Sigma

willen volgen, biedt Sigma een breed

op lange termijn.

gaat er natuurlijk om dat die

stemmen onze producten en

onze partnergrossiers in België.

betreft altijd binnen handbereik. De

programma praktijkgerichte trainingen

schilder kan daarvoor vanzelfsprekend

en thema-avonden, dicht in de buurt.

Continu investeren in
onderzoek en ontwikkeling.

nieuwe technologieën op het gebied
van verf, prestaties, kleur, bindmiddelen, veiligheid, gezondheid en
milieu. Denk bijvoorbeeld maar aan de

terecht bij de Sigma verkooppunten,

introducties van de Sigma Multipainter

terwijl ook onze telefonische helpdesk

Van innovatieve verfsystemen tot praktijkgerichte
cursussen. En van bestekadviezen tot ondersteuning
bij het opstellen van kleuradviezen.

onderzoek en ontwikkeling van

Productassortiment

dagelijks paraat is. Bovendien staat

Met behulp van kleurenwaaiers,

Kleurtoepassingen

en de Sigma Colour Viewer. En dat

Of het nu gaat om de bescherming

ons team van commercieel-technische

technische fiches, Sigmatech cd-rom,

Verf is kleur. Daarom bevordert

Sigma bijvoorbeeld voldoet aan de

van muren, plafonds of vloeren. Om

adviseurs en projectcoördinatoren

Sigma Colour Viewer, uitgebreide

Sigma een optimale kleurtoepassing.

allerstrengste milieueisen (zoals VOC)

binnen- of buitenwerk. Om één product

altijd klaar voor deskundig (maatwerk)

technische en productinformatie ook

Hiertoe stellen we bijvoorbeeld

is al evenmin toeval. Het zijn allemaal

of een compleet verfsysteem. Het Sigma

advies en praktische ondersteuning,

op onze website (www.sigma.be) en

kleurenwaaiers en -kaarten, de Sigma

aspecten van één heldere visie op de

assortiment is zo veelzijdig dat elke

ook op de werf. Zodat de kwaliteit

tal van andere diensten, stellen we

Colour Viewer en conceptmappen

toekomst.

vraag beantwoord kan worden. Ook

van ons product ook echt optimaal uit

onze klanten in staat om hun werk zo

beschikbaar aan schilders, opdracht-

als het gaat om specifieke toepassingen

de verf komt.

goed en efficiënt mogelijk te doen.

gevers en architecten. Ook helpen

diensten daar zorgvuldig op af. Wat

ProGold vakgereedschap

uw rol in de bouwkolom ook is, van

Sigma ondersteunt de schilder met een serie verftoe-

ons mag u een prima ondersteuning

behoren van topkwaliteit waarmee hij probleemloos

verwachten. Echt prima. Of beter

tot een perfect eindresultaat kan komen. Het ProGold

gezegd: echt Sigma.

assortiment vakgereedschap voor de vakschilder omvat
onder meer borstels, verfrollers, behang- en glasgereedschap, kitten, reinigingsmiddelen, glasweefsel en
glasweefsellijm. Kijk ook op www.progold.be.

Sigma staat
voor kwaliteit
en kleur.

