
 

 
 
 

PERSBERICHT 
 
WAAR SNELHEID EN TECHNOLOGIE ELKAAR KRUISEN – CROMAX LAKT DE 

MEEST AERODYNAMISCHE AUTO VAN HET AGORIA SOLAR TEAM 
 

4 augustus 2021 – BluePoint Atlas, de meest aerodynamische zonnewagen die door 

het Agoria Solar Team is gebouwd, werd onlangs onthuld in het AfricaMuseum in 

Tervuren, België. Het team zal vanaf 23 tot 30 oktober dit jaar deelnemen aan de 

eerste Solar Challenge Morocco, dat in plaats van het geannuleerde Bridgestone 

World Solar Challenge (Australië) wordt gehouden. 

 

Het Agoria Solar Team, bestaande uit ingenieursstudenten van de Katholieke 

Universiteit Leuven, was erbij toen BluePoint Atlas werd gelakt in het Cromax 

Training Center (CTC) in Mechelen. Het chassis is gelakt met het Ultra Performance 

Energy-systeem van Cromax, een premium schadeherstelmerk van Axalta, een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en poedercoatings. 

 

Ruben Holsbeeckx, Business Relations bij het Agoria Solar Team, zegt: “De 

samenwerking met Cromax verloopt altijd prettig en dat was ook deze keer met 

BluePoint Atlas weer het geval. Cromax draagt productiviteit en innovatie bij, twee 

waarden die voor ons cruciaal zijn.” 

 

Thomas Cool, manager van de Axalta Refinish Academy voor België en 

productspecialist schadeherstel voor de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika 

(EMEA), zegt: “We waren ontzettend blij om de studenten van het Agoria Solar Team 

in juni opnieuw te verwelkomen op onze CTC, waar we in gedurende een week en in 

naleving van de anderhalve meter afstandsregels BluePoint Atlas hebben voorbereid 

en gelakt. Dankzij ons snelste en technologisch meest geavanceerde laksysteem 

Ultra Performance Energy-systeem, ziet de auto er geweldig uit en is klaar om een 

topprestatie te leveren.” 



 

 
 
 

 

De kleurstelling van dit jaar heeft een complex patroon van stroomlijnen die van licht- 

naar donkerblauw vervagen. Het was dus belangrijk om het voertuig goed voor te 

bereiden. BluePoint Atlas heeft een ambitieus, gedurfd nieuw ontwerp dat perfect 

aansluit bij het fijn gedetailleerde lakwerk dat de aerodynamische eigenschappen 

van de auto accentueert.  

 

Het Agoria-logo en twee grote logo's van sponsors zijn met de hand gelakt, dit om 

extra gewicht en de extra tijd die gemoeid zou zijn bij de voorbereiding van 

sponsorstickers te vermijden. Cromax ontwikkelde hiervoor op maat gemaakte 

kleuren die perfect aansluiten bij de merkkleuren.  

 

De technici van Cromax stonden klaar om met hun expertise het team tijdens de 

maskering- en voorbereidingsfase te begeleiden. Ze deden ook voor hoe het lakwerk 

er met de juiste technische toepassing en processen er geweldig uit komt te zien, en 

bestand is tegen extreme omstandigheden. 

 

De Solar Challenge Morocco begint in en eindigt in de havenstad Agadir en duurt vijf 

dagen. De teams racen aan de voet van het Atlasgebergte en een deel door de 

Saharawoestijn om zo snel mogelijk een afstand van 2.500 kilometer, verdeeld over 

vijf etappes, af te leggen.  

 

Ga voor meer informatie over de samenwerking tussen Cromax en het Agoria Solar 

Team naar www.cromax.com/eu/solarteambelgium.     

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

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om het schadeherstelbedrijf te 

optimaliseren met geavanceerde tijd-, energie- en materiaalbesparende processen die 

de doorvoer verhogen en de kosten verlagen. Onze oplossingen bieden klanten de 

http://www.cromax.com/eu/solarteambelgium


 

 
 
 

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 
Indaba 
78 York Street 
London   W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.com  
   

Voor meer informatie over Cromax®: 
 
 
Julie Karssemakers 
Marketing Communication & Loyalty 
Program Supervisor 
Axalta Coating Systems 
De Geer 14 
4004 LT Tiel  
Tel: 088 526 2216 
Email: julie.karssemakers@axalta.com  
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