
 

 

 

 

 

 

 

ZONDER EMBARGO 

 

Axalta verlengt overeenkomst met het Agoria Solar Team 
 
22 februari 2021 - Axalta (NYSE: AXTA), een toonaangevende wereldwijde 
leverancier van vloeibare en poedercoatings, verlengt zijn contract met het 
Agoria Solar Team, een team van Belgische ingenieursstudenten van de 
Katholieke Universiteit Leuven. Als onderdeel van de tweejarige Silver Partner-
overeenkomst wordt Cromax®, een van de premium schadeherstelmerken van 
Axalta, gebruikt om een speciaal ontworpen zonneauto te lakken. De auto neemt 
deel aan de Bridgestone World Solar Challenge van 2021 dat dit jaar in 
aangepaste, virtuele vorm plaatsvindt. Experts van Axalta ondersteunen het 
studententeam tevens met technische expertise en begeleiding.  
 
Olaf Adamek, Brand Manager bij Axalta Refinish voor Europa, het Midden-
Oosten en Afrika, zegt: “De afgelopen zes jaar hebben we een zeer succesvolle 
relatie opgebouwd met dit ambitieuze en productieve studententeam. Het team 
won zowel de Challenger Class van de Bridgestone World Solar Challenge 2019, 
die iedere twee jaar plaatsvindt, en de iLumen European Solar Challenge 2020. 
We zijn verheugd dat we het team blijven ondersteunen in hun ambities om meer 
titels te winnen en we kijken ernaar uit om de studenten weer te verwelkomen in 
ons Cromax Training Centre in Mechelen.” 
 
Ruben Holsbeeckx, Business Relations & Events bij het Agoria Solar Team, 
zegt: “De beslissing om weer met Axalta samen te werken lag voor de hand. Wij 
delen dezelfde waarden van innovatie en teamwork en combineren dit met een 
scherpe focus op duurzame praktijken zodat we een zeer efficiënte zonneauto 
kunnen ontwikkelen. We weten dat het er fantastisch uit gaat zien.”  
 
Axalta ondersteunt actieve deelname aan wetenschap, technologie, engineering 
en wiskundevakken (science, technology, engineering and math, STEM) als 
onderdeel van zijn Bright Futures-programma wat de langdurige samenwerking 
met het Agoria Solar Team verklaart.   
 
Adamek concludeert: “Bij Axalta koesteren we de ontwikkeling van toekomstig 
talent en we moedigen de volgende generatie jonge professionals altijd aan om 
de grenzen te verleggen door middel van technologie en innovatie.” 
 
Ga voor meer informatie over de relatie tussen Axalta’s Cromax merk en het Agoria 
Solar Team naar www.cromax.com/eu/solarteambelgium. 
 
Ga voor meer informatie over Axalta naar www.refinish.axalta.eu. 
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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, gevels 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.nl of volg ons @Axalta op Twitter. 
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