
 

 

 

 

 

 

 

ZONDER EMBARGO 

 

Fix Network World benoemt Axalta als wereldwijde 
geprivilegieerde leverancier van lak  

Meer dan 700 schadeherstelbedrijven die in 12 landen zijn aangesloten bij Fix Network World 
hebben baat bij de vijfjarige samenwerkingsovereenkomst 

 
14 APRIL 2021 - Axalta, een toonaangevende wereldwijde leverancier van 
vloeibare en poedercoatings, heeft een vijfjarige wereldwijde 
samenwerkingsovereenkomst getekend met Fix Network World, wereldwijd één van 
de grootste franchisenetwerken voor autoschadeherstel.  
 
Volgens de overeenkomst is Axalta nu de wereldwijde geprivilegieerde leverancier 
van schadeherstellak aan Fix Network World waarbij meer dan 700 carrossiers in 12 
landen zijn aangesloten.   
 
Steve Leal, President en CEO van Fix Network World, zegt: “Na een gedetailleerde 
en grondige aanbestedingsprocedure zijn we verheugd Axalta te benoemen als 
onze wereldwijde geprivilegieerde leverancier van lak voor de komende vijf jaar. 
Axalta is een partner die aan al onze criteria voldoet. Zo kunnen we op wereldwijd 
niveau sterk samenwerken en onze franchisenemers kunnen kiezen tussen de 
premium lakmerken van Axalta en hun respectievelijke laksystemen. Daarbij levert 
Axalta toegevoegde waarde aan ons wereldwijde netwerk dankzij hun uitgebreide 
OEM (Original Equipment Manufacturer) goedkeuringen.” 
 
Onder de overeenkomst levert Axalta de allerbeste lakoplossingen en een bewezen 
serviceaanbod. Zo kan Fix Network World de efficiëntie in de werkplaats verhogen 
en groei versnellen. De zeer productieve laksystemen van Axalta verhogen in 
combinatie met geavanceerde digitale technologie voor kleurmanagement de 
winstgevendheid van Fix Network World-spuiterijen. Axalta zal daarnaast ook audits 
uitvoeren en relevante praktische training geven aan het wereldwijde netwerk.  
 
Troy Weaver, Senior Vice President van Axalta voor Global Refinish, zegt: “Deze 
strategische alliantie laat onze betrokkenheid bij Fix Network World goed zien. We 
zijn als wereldwijde partner net zo gemotiveerd om groot zakelijk succes te 
bewerkstelligen. We hebben een toonaangevende wereldwijde oplossing ontwikkeld 
die inspeelt op de huidige behoeften van het netwerk, maar ook goed past bij 
toekomstige vereisten. We bevinden ons in een perfecte positie voor groei welke voor 
beide partijen in het voordeel werkt.”   
 
Ga voor meer informatie over Axalta naar www.refinish.axalta.eu.  

 

 
 

Persbericht 

 

Axalta Coating Systems GmbH 
Uferstrasse 90 
4057 Bazel 
Zwitserland 
axalta.com 

Perscontact 
Ilonka Waterdrinker 
Indaba 
D +44 207 692 4964 
ilonka@weareindaba.com  

http://www.refinish.axalta.eu/
mailto:ilonka@weareindaba.com


 

 
Over Axalta Refinish 
Axalta Refinish - onderdeel van Axalta, een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf - is 
een gewaardeerde, betrouwbare wereldwijde partner voor lakreparatie voor onze klanten, die 
volledige klanttevredenheid nastreven. Dankzij snelle, efficiënte coatingtechnologieën van 
hoge kwaliteit en geïntegreerde digitale bedrijfsprocessen, wordt het hele lakherstelproces 
sneller, gemakkelijker en winstgevender. Met meer dan 150 jaar ervaring in de 
coatingindustrie, onze toewijding op het gebied van innovatie en onze voortdurend 
ontwikkelende technologie, kunnen we onze klanten een onbeperkte kleurkeuze aanbieden 
voor perfecte kleurenmatches. Het belangrijkste is dat we onafgebroken werken om op de 
behoeften van onze klanten te anticiperen, zodat ze de uitdagingen waarmee ze elke dag 
worden geconfronteerd, kunnen aangaan. We hebben een indrukwekkend merkenportfolio 
voor elke vereiste van een autoschadebedrijf, voor elk marktsegment en voor elk 
marktontwikkelingsniveau. Ga voor meer informatie naar refinish.axalta.eu en volg ons op 
LinkedIn.  
 
Over Axalta 
Axalta is een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf dat haar klanten voorziet van 
innovatieve, kleurrijke, mooie en duurzame coatings oplossingen. Van lichte OEM-voertuigen, 
commerciële voertuigen en autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, façades van 
gebouwen en andere industriële toepassingen, zijn onze coatings ontworpen om corrosie te 
voorkomen, productiviteit te verhogen en de levensduur te verlengen van de materialen die 
we coaten. Met meer dan 150 jaar ervaring in de coatingsindustrie, blijft het wereldwijde team 
van Axalta manieren vinden om onze ruim 100.000 klanten in 130 landen elke dag beter te 
dienen met de beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga 
naar axalta.be of volg ons @Axalta op Twitter. 
 
À propos du Réseau Fix 
Réseau Fix est un leader mondial dans le secteur des services après-vente automobile, composé 
de Fix Auto, NOVUS Vitres, Carrossier ProColor, Service auto Speedy et SRP. Chacun de nos 
ateliers de réparation de carrosserie, de vitre et de mécanique est détenu et exploité localement, 
offrant des services automobiles sans tracas. Notre entreprise et notre réseau continuent de 
croître à l’échelle nationale et mondiale, grâce à une solide fondation basée sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation. Avec plus de 2 000 points de service partout dans le monde, le Réseau Fix est la 
première solution mondiale de services du marché secondaire de l’automobile en importance. Pour 
en savoir plus, visitez le www.fixnetwork.com. 

 
### 

http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
http://www.axaltacs.com/be/nl_NL.html
http://www.twitter.com/Axalta

