
 

 

 

 

 

 

 

zonder embargo 

Axalta verkoopt 50.000ste Spectrofotometer 
 
Een sneller, kleiner en nauwkeuriger apparaat dat draadloos verbinding maakt 
met de kleurmanagement-software om de productiviteit van het 
autoschadebedrijf te verhogen. 
 
 
Bazel, Zwitserland - 19 juni 2018 - Axalta (NYSE: AXTA), de leider in volledig digitaal 

kleurmanagement voor herstellers, heeft zijn 50.000ste spectrofotometer wereldwijd 

verkocht sinds de introductie van de eerste generatie draagbare apparaten voor de 

schadeherstelbranche in 2005. Spectrofotometers zijn gewoonweg een betere en 

snellere manier om kleurovereenkomst te bereiken. Kleurmetingen die vanaf de 

eerste keer juist zijn, bieden een geoptimaliseerde doorstroming waardoor 

autoschadebedrijven tijd kunnen besparen. 

 

Om deze mijlpaal te vieren, heeft BYK-Gardner, een wereldleider op het gebied van 

het meten van kleur en -effecten, met trots een spectrofotometer in beperkte oplage 

uitgebracht, gespoten in de kleur StarLite, automobielkleur van het jaar 2018 van 

Axalta. StarLite is een moderne, lichte en reflecterende tint voor de voertuigen van 

vandaag en morgen die het drielaagsproces van Axalta gebruikt om een opvallend 

parelmoereffect te creëren. 

 

Het eerste apparaat van deze beperkte oplage, werd overhandigd aan Joe 

McDougall, Axalta’s President of Global Refinish en EMEA, door president Frank 

Wagner van BYK-Gardner tijdens de IBIS Congres editie 2018 in München, 

Duitsland. 
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“Het markeren van de 50.000ste wereldwijd verkochte spectrofotometer onderstreept 

het belang dat herstellers hechten aan een nauwkeurige en snelle 

kleurovereenkomst,” reageerde McDougall. “Dit kleine apparaat boordevol 

technologie, toont aan dat we onze klanten innovatieve oplossingen voor 

kleurovereenkomst willen bieden. De Spectrofotometers en hun gepatenteerde 

technologie zijn gemaakt voor dagelijks gebruik in het autoschadebedrijf en streven 

accurate, efficiënte en betrouwbare kleurovereenkomst na. Wanneer deze wordt 

gebruikt in combinatie met onze kleurmanagement-software ondersteunen ze echt 

onze toewijding aan de klanten om over te stappen van traditioneel kleurzoeken naar 

een volledig digitaal proces.”  

 

Wagner zei, “Het belang van digitaal kleur zoeken wordt onderstreept 

door het feit dat zoveel autoschadebedrijven zich de voordelen 

realiseren van deze apparaten. Ze waarderen hulpmiddelen die hun 

helpen de klus te klaren. We zijn er trots op om deze oplossing voor de 

herstelmarkt aan te kunnen bieden met een partner als Axalta en we 

kijken uit naar de aanhoudende groei.” 

 

Vanaf 1994 is Axalta een van de eerste coatingbedrijven die een digitaal 

kleurmeetapparaat en bijbehorende software voor schadeherstellers aanbiedt. In 

2005 werkte Axalta samen met BYK-Gardner om een nieuwe generatie 

spectrofotometers te ontwikkelen en te produceren, met het eerste draagbare 

apparaat, dat leds gebruikte voor een meting onder drie hoeken. In 2011 was Axalta 

de eerste die het apparaat aan autoschadebedrijven aanbood om zowel de kleur als 

de effecten te meten. Tegenwoordig zijn de apparaten kleiner en slimmer en bieden 

ze extra functionaliteiten zoals wifi, een touch screen en een slim oplaadstation.   



 

 

Bij EMEA zijn de spectrofotometers verkrijgbaar bij elk van de drie vooraanstaande 

wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta. De apparaten zijn gekend als 

ChromaVision Pro Mini voor het merk Cromax®, Color Dialog Phoenix voor het merk 

Spies Hecker en Genius iQ voor het merk Standox. De kleurmanagement-software 

van ChromaWeb, Phoenix en Standowin iQ, bieden duizenden formules van 

autofabrikanten wereldwijd. De meest geavanceerde spectrofotometers zijn ook 

verkrijgbaar bij Cromax, Spies Hecker en Standox in Noord-Amerika en de Aziatisch-

Pacifische regio onder de naam Acquire™ Quantum EFX.  

 

Ga voor meer informatie en om de nieuwsredactie van Axalta te 

bezoeken naar www.axalta.com/nl. Ga voor meer informatie over BYK-

Gardner naar www.byk.com.  

 

Over Axalta Coating Systems  

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 

duurzame oplossingen. Van lichte OEM-voertuigen, commerciële voertuigen en 

autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze 

coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de 

materialen die we lakken langer te laten meegaan. Met meer dan 150 jaar ervaring in 

de coatingsindustrie, blijven de 13.300 medewerkers 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 en op LinkedIn. 

 

### 

Fotobijschrift: 

V.l.n.r.: Joe McDougall, Axalta’s President of Global Refinish en EMEA, wordt 

gepresenteerd met de limited edition spectrofotometer, door BYK-Gardner President 

Frank Wagner. 
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