
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR UMIDDELBAR PUBLISERING  

 
Audurra utvider sin lakk produktportefølje 

De siste produktene kompletterer hele lakkprosessen 

 

9 februar 2021 – Audurra, European Refinish produkt-merke fra Axalta, en ledende 

global leverandør av flytende- og pulver lakk, har utvidet sin produktportefølje for å 

dekke flere av verkstedenes behov. Produktene - som varierer fra slipemidler og 

maskeringsprodukter, til personlig verneutstyr, malingsstativ og slipemaskiner – 

leveres gjennom Axaltas høykvalitets Refinish globale varemerker som Cromax®, 

Spies Hecker og Standox, samt dets rimeligere merker. 

 

Olaf Adamek, Axaltas Refinish Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika, sier, 

“Axaltas Audurra produkter er den perfekte match med, og har samme kvalitetsgaranti 

som, Cromax, Spies Hecker og Standox. For våre karosseri-verksteder er det enkelt å 

kunne bestille alt tilleggsutstyr for lakkprosessen fra sitt utvalgte lakkmerke, og gir dem 

tryggheten av å vite at produktene vil yte den aller høyeste profesjonelle standard. Alle 

Audurra produktene er nøye testet i våre regionale Training Centres før de kan inngå i 

porteføljen.” 

 

Audurras nye produkter inkluderer: en smart Sanding Solution Cart for perfekt orden; 

Random Orbital Sanders; lite, stillegående og sterkt Micro Spot Sander Set; Track 

Cloths utviklet spesielt for vannbaserte og VOC systemer; 80oC Masking Tape i fem 

forskjellige bredder; og Safety Glasses. 

 

Audurras nye utvalg inneholder mer enn produkter og verktøy. På Audurras webside 

har lakkerere tilgang til opplæringsvideoer, og standard instruksjonshefter, som alle 
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hjelper lakkerere å utføre de 10 mest vanlige reparasjonsprosessene med Audurra og 

Cromax, Spies Hecker og Standox. 

 

“Ved kontinuerlig å utvide Audurras allerede omfattende produktutvalg, utstyrer vi våre 

lakkerere med de optimale løsningene for hvert trinn i reparasjonsprosessen, og sikrer 

en høyere reparasjonskvalitet. Audurras suksess har hittil vist ikke bare et gunstig pris-

prestasjon resultat, men også at vi møter etterspørselen i markedet,” konkluderer 

Adamek. 

 

Mer informasjon, og nedlastning av de praktiske Cromax, Spies Hecker og Standox 

reparasjonsprosess- hefter og videoer, finnes på www.audurra.com.  

 
 
Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish er en del av Axalta - en global leder innen lakkindustrien. Axalta Refinish er en 
høyt verdsatt og global lakkleverandør for kunder som alltid krever den høyeste 
produktkvaliteten. Vi har opparbeidet tillit til våre kunder gjennom vår raske, effektive og 
høykvalitets lakk-teknologi som sammen med integrerte digitale forretnings metoder bidrar til å 
gjøre lakkprosessen raskere, enklere og billigere. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien 
betyr vår dedikasjon til nyskapning og teknologisk videreutvikling at vi kan tilby våre kunder et 
ubegrenset fargeutvalg for en perfekt farge-match. Viktigst av alt – vi jobber utrettelig med å 
forbedre våre tilbud til kundene så de kan møte sine daglige utfordringer uten problemer. Vi har 
en bred og imponerende produktportefølje som kan tilpasses alle lakkverksteders behov og hvert 
eneste markedssegment og -tidspunkt. Mer informasjon finner du på refinish.axalta.eu eller følg 
oss på LinkedIn. 

 

Om Axalta  
Axalta er en global leder innen lakkindustrien og tilbyr våre kunder innovative, fargerike, vakre og 
varige lakkeringsløsninger. Fra personbiler og kommersielle kjøretøy til elektriske motorer, 
fasader og andre industrielle applikasjoner er våre lakkprodukter utviklet for å forhindre korrosjon, 
øke produktivitet og forbedre holdbarheten. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien, 
fortsetter det globale teamet hos Axalta å finne nye måter for å betjene de over 100 000 kundene 
våre, i 130 land hver dag med de beste lakkproduktene, påføringssystemene og teknologiene. 
For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg oss på Twitter @Axalta. 
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