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Axalta - ledende innen innovasjon med sine 17,000 dagslyslamper 
operative i karroseriverksteder rundt om i verden 
 
Basel, Sveits – 27. mai 2019 – Axalta (NYSE: AXTA) – en ledende global leverandør av 

flytende- og pulver-lakk og bransjeleder innen Digital Colour Management – øker sitt 

forsprang innen innovasjon og kontinuerlige engasjement til å møte kundenes behov med 

sine egne dagslyslamper. Per i dag er 17,000 Axalta dagslyslamper solgt globalt etter de ble 

introdusert i 2015. 

 

I tråd med Axalta`s anerkjente innovasjon innen digital farge-behandling, gjør LED-

dagslyslampene alle lakk arbeidene enklere, raskere og mer nøyaktig da de er designet til å 

simulere forskjellige lys-forhold og -styrker. I Axaltas EMEA-region kan dagslyslampene 

kjøpes via alle Axaltas utsalgsteder– ChromaLamp fra Cromax; ColorSpot fra Spies Hecker 

og Standolux iQ fra Standox. 

 

Martin Wulf, Colour og Technical Manager for Axaltas Refinish Systems virksomhet i 

Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) uttalte, “Den moderne energibesparende LED-

teknologien bak våre dagslyslamper sikrer at lakkererne jobber under de beste lysforhold 

som er avgjørende for å oppnå et perfekt resultat. Lampene simulerer seks forskjellige 

grader av naturlig lys og er dermed perfekte til bruk gjennom hele lakkeringsprosessen – alt 

fra skadevurdering og kontroll av fargeprøver til sjekk av nylakkerte overflater. Teknologien 

garanterer at våre lakkerere jobber i de best mulige lysforhold.” 

 

Takket være de smarte energibesparende LED-pærene kan dagslyslampene stilles inn for 

strålende naturlig dagslys så vel som skumringslys ved solnedgang. Begge disse er viktige 
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for farge-kontroll – spesielt for metameric (nyanseforskjell). “Den praktiske trådløse bruken 

av lampene, de sterke batteriene samt ergonomisk håndtering gjør at lampen er et uvurderlig 

kostnads- og tidsbesparende verktøy i profesjonelle karroseriverksteder. Dette bevises 

konkret med de 17,000 dagslyslampene som er i profesjonell bruk,” sier Wulf. 

 

Mer informasjon om Axalta og Axaltas lakkmerker finnes på www.refinish.axalta.eu. 

Kontakt en lokal salgsrepresentant for mer informasjon om hvert merkes dagslyslampe.  

 

 

Axalta Refinish 

Axalta Refinish er en del av Axalta - et ledende globalt selskap spesialisert på lakk. 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. 
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