




Traditie en innovatie

MIPA AG is in 1948 in Landshut opgericht onder de naam Paul Mittermayer 
GmbH. De handelsgeschiedenis van de familie Mittermayer dateert van voor 
1900. Hierdoor kan MIPA AG terugkijken op meer dan 100 jaar ervaring in het 
maken van lakken en coatings.
Om als multinational een goede marktpositie te blijven innemen, bouwt en 
verbetert MIPA AG haar bedrijfsstructuur voortdurend.

Investering - groei - resultaat
Het productassortiment bestaat uit:

    Autolakken,
    Industriële coatings en
    Bouwverven.

Uit losse producten zijn innovatieve, complexe systemen ontstaan, die voldoen 
aan alle wensen van de professionele markt. Deze lak- en coatingssystemen 
worden voortdurend aan de veranderende eisen van de gebruiker en actuele 
technologieën aangepast.

Investering, innovatie en rendement zijn bij MIPA AG onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In 1996 werd in Essenbach één van de modernste verffabrieken van 
Europa in gebruik genomen. Door jaarlijks te investeren in moderne machine-
rieën, apparatuur en bedrijfspanden wordt de capaciteit en kwaliteit continue 
verhoogd.

Het verkoopsucces van de producten zorgt ook in de toekomst voor een 
voortdurende wisselwerking tussen investering, innovatie en rendement. 
Hierdoor kunnen MIPA klanten ook in de toekomst rekenen op hoogwaardige 
producten die met de modernste technieken ontwikkeld worden.

MIPA AG neemt ook op het gebied van de eigen bedrijfsvoering haar 
verantwoordelijkheid op het gebied van kwaliteit. Het bedrijfsproces wordt aan 
de hand van de kwaliteitseisen die gesteld worden door DIN EN ISO 9001:2008, 
voordurend getoetst en verbeterd. Vanaf de grondstoffen tot en met het
aanleveren van het product aan de klant; alle informatie over de MIPA lakken is 
te controleren en sinds jaren geoptimaliseerd.

De klant is koning

De multinational MIPA AG met klanten in meer dan 75 landen, heeft de essentie 
van het familiebedrijf weten te behouden. Dat verzekert de klant van korte 
beslislijnen, vakkundige kennis van de wensen en kwaliteitseisen van de markt 
en het behoud van flexibiliteit. Tegelijkertijd biedt dit de klant de zekerheid 
dat MIPA AG een competente en betrouwbare partner is.



Succesvol met systemen
Wereldwijd bestaan er meer dan 50.000 verschillende tinten. En jaarlijks komen 
er door nieuwe trends en veranderende pigmenttechnologie honderden nieuwe 
tinten bij. Zo goed als alle automerken zijn overal ter wereld verkrijgbaar. In 
navolging daarop zijn de tinten dat ook.

Alleen met complexe mengsystemen is het mogelijk dat elke tint
    nauwkeurig,
    snel en
    in elke hoeveelheid

overal ter wereld te maken is. Door de autolaksystemen van MIPA kan de 
gewenste tint met behulp van computergestuurde recepten met maar een paar 
grondstoffen gemaakt worden.
De uiterste nauwkeurigheid bij het fabriceren van de grondstoffen en het 
ontwikkelen van de recepten is een voorwaarde voor het succes van deze 
mengsystemen.

Afhankelijk van de locatie en de verkoopregio kunnen verschillende MIPA meng-
systemen gebruikt worden. Als gevolg van de strenge oplosmiddelenwetgeving in 
Europa zijn de High Solid en de waterbasistechnologie hier opgekomen. 
In de transportsector worden compactere systemen gebruikt. Het kleuraanbod is 
in deze branche minder uitgebreid. Door de historische achtergrond wordt bij 
MIPA - voor land- en bouwmachines - een eigen systeem gebruikt. 

Elke gewenste kleur 
kan met de MIPA autolaksystemen 

gemaakt worden.



Duitse kwaliteit 
Zandstormen of strenge aanhoudende vorst, autolakken zijn overal ter wereld aan allerlei 
extreme invloeden blootgesteld. Om waardeverlies van het voertuig door 
omgevingsinvloeden te voorkomen, moet de lak hier tegen bestand zijn. Deze uitdaging is 
MIPA AG met succes aangegaan. 
 
MIPA AG investeert voortdurend in kwaliteit. Dit begint al bij de keuze van de grondstoffen en eindigt pas bij een tevreden klant. MIPA 
maakt alle producten die nodig zijn zelf, zodat ze goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Want niet alleen de aflak bepaalt de hardheid 
en het resultaat. Alle producten dragen hieraan bij. 
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Oneindige variatie op maat

De mogelijkheden in de industriële coatingsbranche zijn haast onbegrensd. De 
combinatie van allerlei factoren, zoals het bindmiddel in het product, het object 
dat gespoten moet worden, de omvang van de spuiterij etc. zijn van belang voor 
het bepalen van het juiste laksysteem. 

De industriële coatings van MIPA zijn geschikt voor alle soorten metaal- en kunst-
stofoppervlakken. MIPA biedt een breed scala aan producten, toegespitst op 
diverse soorten belasting. MIPA heeft voor elke spuiterij, voor alle applicatietech-
nieken, voor elk afzonderlijk object en voor de vereiste duurzaamheid het optima-
le laksysteem. In samenspraak met de klant wordt het meest geschikte laksysteem 
samengesteld.

Op basis van de individuele behoefte en de technische, zakelijke mogelijkheden 
van de klant ontwikkelt MIPA een klantspecifiek lakproduct. Deze aanpak en de 
grote ervaring van MIPA leveren coatings op die technisch en kwalitatief het 
hoogst haalbare zijn. Dit kan leiden tot het aanpassen van bestaande coatingssy-
stemen en toepassingen, maar ook tot volledig nieuwe producten.



De constante hoge kwaliteit van de 
MIPA industrielakken, de uitgeba-
lanceerde logistiek en de brede 
ervaring van MIPA AG staan garant 
voor de juiste behartiging van de 
belangen van haar partners. 

Talrijke verkooppartners in binnen- 
en buitenland leveren op dit 
moment aan wijd vertakte 
ondernemingen een stabiel en 
uniform eindproduct.

Pro Mix®-kleursystemen

Met deze systemen is het mogelijk 
nieuwe lakproducten onmiddellijk in 
duizenden verschillende kleuren en in 
de kleinste hoeveelheden beschikbaar te 
hebben. Vooral gebruikers die zeer snel 
en flexibel op de wens van de klant 
moeten reageren, kunnen zo op het 
juiste moment over de benodigde 
coatingsproducten beschikken.



Bouwen, beschermen en behouden

Ook voor nieuwbouw en renoveren heeft MIPA een volledig productenpakket. De 
veelvoud aan ondergronden, kwaliteitseisen en toepassingen maken dat deze 
sector vraagt om een breed assortiment. MIPA Decoratief heeft het antwoord op 
deze vraag.

Het Pro Mix® Decoratieve Kleursysteem biedt een ontelbaar aantal kleuren en 
kleurnuances voor ruimten en façades, die - afhankelijk van de toepassing - in 
verschillende kwaliteiten aangebracht kunnen worden.

De lak- en coatingsproducten van MIPA AG voldoen al heel lang aan alle eisen die 
de Europese milieuregelgeving stelt. De meeste bouwlakken en -coatings van 
MIPA zijn al jaren arm aan schadelijke stoffen en oplosmiddelen. 

MIPA richt zich ook op nevenmarkten zoals:
    Bodembedekking,
    Plaatgevel renovering en
    Dakbedekking.

De grote ervaring in andere markten geeft MIPA een voorsprong op de concur-
rent en maakt specialistisch advies mogelijk.

Bouwlakken
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SCHUURMATERIAAL

SCHILDEREN & POLIJSTEN

AFDEKSYSTEMEN

GEREEDSCHAP

ONDERHOUD & REINIGING

BESCHERMINGSMIDDELEN

Een volledig en groot assortiment

Niet alleen de gebruikte producten, maar ook het gereedschap waarmee ze 
verwerkt worden bepalen de kwaliteit van de lak. Om deze reden heeft MIPA ook 
een hoogwaardig assortiment aan ‘non-paint’ producten ontwikkeld.

Deze non-paint producten worden in verschillende landen exclusief voor MIPA 
ontwikkeld en geproduceerd. De professionele gebruiker behaalt met deze 
geselecteerde en zorgvuldig geteste producten de hoogst haalbare kwaliteit. 
Door het wereldwijde verkoopnetwerk is de prijs zeer aantrekkelijk. 

De zoektocht naar een leverancier is niet meer nodig. MIPA AG levert de hulpmid-
delen die uw klanten voor het dagelijks gebruik van de lakproducten nodig 
hebben en geeft uitgebreid advies en ondersteuning.



MIPA AG: Een wereldwijde speler

MIPA producten worden wereldwijd in meer dan 75 landen verkocht en verwerkt. 
Door haar eigen vestigingen en de intensieve samenwerking met nationale en 
regionale verkooppartners, is MIPA in staat haar klanten grote vakmanschap en 
een optimale toepassing van haar producten te garanderen.

Van oorsprong is export een belangrijk onderdeel van de onderneming die door 
voortdurende groei van interculturele en logistieke competitie constant wordt 
bevestigd.

Land-, zee- en luchttransporten, landsgrenzen, invoerrechten of wettelijke 
verplichtingen voor de gebruikers zijn voor MIPA geen uitzonderingen, maar 
onderdelen van het dagelijks werk.

De wereldwijde opzet van MIPA AG is echter geen eenrichtingsverkeer. De 
ervaringen van alle klanten waar ook ter wereld en de toepassing van de 
producten in de meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden zorgen 
voor stabiele, betrouwbare en hoogwaardige producten. De dialoog met de 
betrokken partners is een wezenlijk onderdeel van het ontwikkelingsproces.

Vandaag de dag zorgen de 
centrale fabrieken voor een nog 
snellere beschikbaarheid van de 

producten en de mogelijkheid ze 
aan te passen aan de geldende 

nationale regelgeving.

Wereldwijd
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Kwaliteit die er toe doet

Juist door wereldwijde netwerken 
speelt de hoge kwaliteit van alle 
bestanddelen van het product een 
toenemend belangrijke rol. Dank-
zij het internationale leverings-
netwerk kan MIPA multinationale 
klanten de mogelijkheid bieden 
bij competente zakenpartners 
over de hele wereld homogene 
producten te betrekken.

Als internationale leveran-
cier van coatingssystemen 
draagt MIPA AG overal 
ter wereld haar deel 
bij aan de eindkwali-
teit van talrijke 
objecten.



Vestigingen
Landshut

Erding

Regensburg

Deggendorf

Augsburg

München

Buitenlandse vestigingen

Groot Brittannië:
Mipa Paints Ltd., Havant/Portsmouth

Nederland:
Mipa Nederland B.V., Deventer

Zwitserland:
Mipa AG, Lacke und Farben, Berneck

Slowakije:
Mipa Autolack s.r.o., Svit

Hongarije:
Mipa Color KFT, Szekesfehervar
Mipa Coatings KFT, Oroszlany


