
 

 

 

 

 

 

 

 

zonder embargo 

 
Axalta’s drie premium wereldwijde schadeherstelmerken zijn 
goedgekeurd door Porsche AG  
 

Het merk Cromax van Axalta is toegevoegd aan de wereldwijde 
technische goedkeuring 
 

Basel, Switzerland –  15 januari 2019 – Porsche AG heeft Cromax® toegevoegd aan 

haar lijst met goedgekeurde lakschadeherstelmerken, waardoor alle drie premium 

schadeherstelmerken van Axalta – Cromax, Spies Hecker en Standox – 

geautoriseerd zijn voor gebruik door Porsche AG-dealers en schadeherstelbedrijven 

wereldwijd. Axalta, een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare- en 

poedercoatings, heeft al meer dan 20 jaar technische goedkeuring bij Porsche AG 

met Spies Hecker en Standox.   

 

De lopende goedkeuring zorgt ervoor dat Porsche AG-auto’s worden hersteld met 

producten van de hoogste kwaliteit met behulp van de modernste technologieën.  

 

Jürgen Knorr, directeur key accounts voor Axalta’s schadeherstelsystemen in 

Europa, het Midden-Oosten en Afrika, vertelt, “We zijn verheugd om onze 

succesvolle samenwerking met Porsche AG voort te zetten met de opname van 

Cromax in de lakhandleiding van Porsche AG. De zeer productieve laksystemen met 

toevoegende waarde, aangeboden door Cromax, passen perfect bij de door Porsche 

AG goedgekeurde schadeherstellers en dealers om reparaties mogelijk te maken die 

de waarde van een voertuig behouden en om te garanderen dat aan strenge 

garantievoorwaarden wordt voldaan.”  
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Ga voor meer informatie over Axalta en haar wereldwijde premium 

schadeherstelmerken naar www.axalta.nl, www.cromax.nl, www.spieshecker.nl, of 

www.standox.nl  

 

Over Axalta Refinish 

Axalta Refinish - onderdeel van Axalta, een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat 

zich uitsluitend richt op coatings - 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 
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http://www.axalta.nl/
http://www.cromax.com/
http://www.spies/
http://www.standox.nl/
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/

