
 

 

 

 

 

 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 

Axaltas tre globala premiumlackmärken godkända av Porsche AG 
 

Axaltas varumärke Cromax får globalt tekniskt godkännande 
 

Basel, Schweiz – 13 december 2018 – Porsche AG har lagt Cromax® till sin lista över 

godkända bilreparationsmärken, vilket innebär att samtliga av Axaltas tre globala 

premiumlackmärken – Cromax, Spies Hecker och Standox – är godkända att användas av 

Porsche AG:s återförsäljare och verkstäder över hela världen. Axalta, en ledande global 

tillverkare av våtlacker och pulverfärger, har innehaft tekniskt godkännande från Porsche AG 

i mer än 20 år genom Spies Hecker och Standox.  

 

Det rullande systemet för godkännanden garanterar att bilar från Porsche AG repareras med 

produkter av högsta kvalitet och med hjälp av den modernaste tekniken. 

 

Jürgen Knorr, director key accounts för Axaltas Refinish Systems i Europa, Mellanöstern och 

Afrika, säger: ”Vi är väldigt glada över att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med 

Porsche AG genom att få med Cromax i Porsche AG:s lackhandbok. De ytterst produktiva 

och värdeskapande lacksystemen som erbjuds av Cromax är som gjorda för Porsche AG:s 

auktoriserade verkstäder och återförsäljare, eftersom de möjliggör reparationer som bevarar 

fordonens värde och säkerställer att strikta garantikrav uppfylls.” 

 

För mer information om Axalta och dess tre globala premiumlackvarumärken, vänligen 

besök www.axalta.se, www.cromax.com/se, www.spieshecker.se, eller www.standox.se. 
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Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse 

sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-

fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar 

är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi 

lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 

000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag 

med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information 

besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.   
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