
 

 

 

 

 

 

 

 

For Umiddelbar Publisering 

 

Axaltas tre mest eksklusive globale lakkmerker er godkjent av 
Porsche AG 
 
Axaltas merke – Cromax – er nå teknisk godkjent globalt 
 

Basel, Sveits – 13. desember 2018 – Porche AG har inkludert Cromax® på sin liste over 

godkjente lakkmerker egnet for bilreparasjon. Axaltas tre mest eksklusive globale 

omlakkerings merker - Cromax, Spies Hecker og Standox – er alle nå godkjent til bruk ved 

Porche AG forhandlere og karroseriverksteder verden over. Axalta er en ledende global 

leverandør av flytende- og pulver -lakk og har hatt Porche AGs tekniske godkjenning i mer 

enn 20 år for merkene Spies Hecker og Standox. 

 

Den rullerende godkjenningen sikrer at Porche AG bilene repareres med bruk av det siste 

innen teknologi og de ypperste kvalitetsprodukter. 

 

Jürgen Knorr, Director Key Accounts for Axaltas Refinish Systems i Europa, Midtøsten og 

Afrika, sier: “Det er en stor glede å kunne fortsette vårt vellykkete samarbeid med Porche AG 

der vi inkluderer Cromax I Porche AGs Paint Manual. Cromax’ anerkjente og meget effektive 

lakkerings systemer passer perfekt for Porche AGs godkjente karroseriverksteder og 

forhandlere. Reparasjoner utført med Cromax’ produkter bevarer kjøretøyets verdi og sikrer 

at de strenge garanti-kravene tilfredsstilles.” 

  

Mer informasjon om Axaltas tre globale, eksklusive lakk-merker og Axalta finnes på 

www.axalta.no, www.cromax.no, www.spieshecker.no, or www.standox.no. 
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Axalta er et ledende globalt selskap som kun fokuserer på lakkprodukter og tilbyr våre 

kunder innovative, fargerike, vakre og varige løsninger. Fra personbiler og kommersielle 

kjøretøy til elektriske motorer, bygninger og rørledninger er våre lakkprodukter utviklet for å 

forhindre korrosjon, øke produktivitet og bidra til at materialene varer lenger. Med mer enn 

150 års erfaring i lakkindustrien, fortsetter de 14.000 ansatte i 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 og på LinkedIn. 
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