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Axalta pomaga warsztatom stawić czoła rosnącym cenom 
energii 

 

 

kwiecień 2022 r. – Koszty utrzymania są coraz wyższe, a największy wpływ mają na to 

drastycznie rosnące ceny energii. Tylko w styczniu 2022 roku wzrosły o 28,6%1.  

 

„Dla warsztatów wzrost cen energii jest wyjątkowo dotkliwy. Po dwóch latach zmagań z 

wyzwaniami stawianymi przez pandemię muszą teraz dodatkowo liczyć się ze wzrostem 

kosztów – bez gwarancji, że sytuacja ulegnie zmianie. Dla wielu warsztatów może to 

oznaczać, że będą zmuszone zakończyć swoją działalność. Na szczęście Axalta to 

firma stawiająca na ciągły rozwój technologiczny, który pozwala warsztatom pracować 

od początku do końca wydajniej, łatwiej i rentowniej. „Nasza opatentowana technologia 

Fast Cure Low Energy pozwala obniżyć zużycie energii w kabinie lakierniczej przy 

zachowaniu najwyższej jakości naprawy. Tego właśnie potrzebują warsztaty w dobie 

obecnego kryzysu” – tłumaczy Jim Muse, Vice President, Axalta Refinish na Europę, 

Bliski Wschód i Afrykę.  

 

Ta rewolucyjna technologia bazuje na autorskich recepturach chemicznych firmy Axalta, 

które wykorzystują temperaturę oraz wilgotność powietrza do przyspieszenia procesu 

schnięcia. Stosując kompletny system produktów można uzyskać idealną równowagę 

pomiędzy szybkością pracy a niskim zużyciem energii podczas suszenia - przy 

zachowaniu znakomitego efektu końcowego. Dowiedziono, że w przypadku typowego 

30-minutowego cyklu suszenia w temperaturze 60°C, w kabinie lakierniczej zasilanej 

 
1 https://www.euronews.com/my-europe/2022/02/10/inflation-in-eurozone-forecast-to-hit-4-8-
amid-soaring-energy-prices 
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gazem, system ten obniża koszt energii o ok. 75%. To jedyny system do napraw 

lakierniczych, który można suszyć w niższych temperaturach lub w temperaturze 

otoczenia (20°C) przy zachowaniu wydajności tradycyjnych systemów. 

 

Warsztaty mogą też postawić na szybszy czas realizacji napraw i oferować klientom 

krótszy czas oczekiwania i tym samym zwiększyć obroty. 

 

„Nasza przełomowa technologia szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii jest 

naprawdę unikalna. W dobie kryzysu energetycznego, który znacznie obniża 

dochodowość firm, dla wielu warsztatów stanowi ona ostatnią deskę ratunku. Takiej 

właśnie pomocy nasi klienci oczekują od Axalta” – dodaje Jim Muse. 

 

Technologia szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii pozwala także 

przyjmować do naprawy coraz popularniejsze pojazdy elektryczne, wyjątkowo wrażliwe 

na wysokie temperatury. 

 

Ta opatentowana technologia jest dostępna dla trzech marek renowacyjnych premium 

firmy Axalta: Cromax, Spies Hecker oraz Standox. Więcej informacji można znaleźć na 

stronach www.cromax.pl/ultrasystem, www.spieshecker.pl/speed-tec oraz 

www.standox.pl/xtreme-system. Aby dowiedzieć się jakie możliwości oferuje system 

Fast Cure Low Energy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Więcej 

informacji o firmie Axalta Refinish można znaleźć na stronie: www.refinish.axalta.eu.  

 

 
O Axalta Refinish  
Axalta Refinish - dział zajmujący się produktami do renowacji należący do firmy Axalta, 
światowego lidera branży lakierniczej - jest cenionym i zaufanym partnerem serwisów 
blacharsko-lakierniczych, stawiających satysfakcję klienta na pierwszym miejscu. Nasi partnerzy 
ufają wysokiej jakości rozwiązaniom, szybkim i wydajnym produktom oraz zintegrowanym 
narzędziom cyfrowym ułatwiającym i przyspieszającym proces naprawy przy jednoczesnym 
zwiększeniu rentowności. Ponad 150-cioletnie doświadczenie w branży lakierniczej oraz pełne 
zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań wraz ze stałym rozwojem technologii 
oznaczają, że nasi odbiorcy mają do dyspozycji nieograniczoną paletę barw umożliwiającą 
idealne dopasowane kolorystyczne. Co więcej, nieustannie staramy się przewidywać potrzeby 
naszych partnerów, by mogli sprostać wymaganiom dnia codziennego. W swojej ofercie 
posiadamy imponujące technologie lakiernicze spełniające potrzeby każdego warsztatu, każdego 
segmentu i każdego charakteru rynku. Więcej informacji na stronie refinish.axalta.eu lub na 
naszym profilu w serwisie LinkedIn.    
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O Axalta   
Axalta jest światowym liderem branży materiałów lakierniczych oferująca swoim klientom 
innowacyjne, kolorowe, piękne i stabilne rozwiązania. Nasze produkty i systemy przeznaczone 
są do zastosowań na pojazdy osobowe, użytkowe oraz dla celów renowacyjnych, a także na 
silniki elektryczne, fasady budynków i inne obiekty przemysłowe. Lakiery zostały zaprojektowane 
z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych 
powierzchni. Bazując na ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, globalny zespół 
Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej obsłużyć ponad 100 000 klientów w 130 
krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na 
naszej stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @Axalta.  
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