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Yamaha Factory Racing MotoGP werkt samen met officiële sponsor  

Cromax voor wandkalender 2020  

 

Cromax® kondigt de onthulling van zijn kalender voor 2020 aan in samenwerking met 

het wereldberoemde Yamaha Factory Racing MotoGP-team, waarvoor het premium 

lakmerk een officiële sponsor is. 

 

In navolging van de populariteit van de speciale kalender voor 2019, wordt dit jaar elk 

van de 12 maanden vertegenwoordigd door verbluffende actiefoto's van de twee 

motorrijders, Valentino Rossi en Maverick Viñales. De opvallende 

kalenderafbeeldingen tonen de twee op enkele van de vele circuits waarop ze tijdens 

het seizoen racen, waaronder Le Mans, Circuit of the Americas en Silverstone. 

 

"Er is een oud gezegde dat vier wielen het lichaam bewegen, maar twee wielen 

bewegen de ziel. Deze kalender belichaamt dat volledig", zegt Kevin Torfs, 

brandmanager bij Cromax voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “De dynamiek, 

energie en innovatie van het team springen van de pagina in deze foto's. En als 

officiële sponsor van Yamaha Factory Racing MotoGP zijn we verheugd deze 

afbeeldingen beschikbaar te stellen aan onze klanten. ” 

  

De Cromax-kalender voor 2020 met Yamaha Factory Racing MotoGP is in beperkte 

oplage beschikbaar en ook gratis te downloaden op 

www.cromax.com/eu/calendar2020.   

 

Voor meer informatie over Cromax kunt u gaan naar www.cromax.be  

 

http://www.cromax.com/eu/calendar2020
http://www.cromax.com/eu/calendar2020
http://www.cromax.be/
http://www.cromax.be/


 

 
 
 

Over Cromax: 

Cromax, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is ontworpen om de productiviteit te 

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om de carrossiers te optimaliseren met 

geavanceerde tijd-, energie- en materiaalbesparende processen die de doorvoer 

verhogen en de kosten verlagen. Onze oplossingen bieden klanten de meest uitgebreide 

mogelijkheden om het beste uit het gehele schadeherstelproces te halen. Onze slimme 

gereedschappen, de uitgebreide kennis van onze mensen en onze kundige 

goedgekeurde netwerken maken onze klanten aantrekkelijker voor opdrachtgevers. 

Cromax – drive your productivity.     

 

 
Voor meer persinformatie: 
 

Ilonka Waterdrinker 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@dapr.com   
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Robert Jan Cornelissens 
Cromax Belux 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel, les Pays-Bas 
Tel: 0031 6 53 73 48 50 
Email: 
robertjan.cornelissens@axalta.com 
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