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Aprobata Porsche AG dla trzech marek renowacyjnych premium firmy 
Axalta 
 
Marka Cromax dodana do światowej listy zatwierdzonych producentów 
 

Bazylea, Szwajcaria – 14 stycznia 2018 r. – Porsche AG dodało markę Cromax® do listy 

zatwierdzonych producentów lakierów renowacyjnych. To oznacza, że teraz wszystkie trzy 

globalne marki renowacyjne należące do Axalta – Cromax, Spies Hecker i Standox – są 

zatwierdzone do użytku przez dealerów i warsztaty lakiernicze Porsche z całego świata.  

Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, dysponuje aprobatą 

techniczną Porsche AG dla produktów Spies Hecker i Standox od ponad 20 lat.  

 

Dzięki aprobatom samochody Porsche są naprawiane przy użyciu najwyższej klasy produktów 

i najnowocześniejszych technologii. 

 

„Bardzo cieszymy się z kontynuacji naszej udanej współpracy z Porsche AG oraz dodania marki 

Cromax do instrukcji lakierniczych niemieckiego producenta. Wydajne i niezwykle praktyczne 

systemy lakiernicze marki Cromax doskonale sprawdzą się w autoryzowanych warsztatach 

lakierniczych i salonach Porsche. Dzięki nim naprawiane pojazdy zachowają swoją wartość, 

a prace zostaną wykonane zgodne z warunkami gwarancji” – wyjaśnia Jürgen Knorr, Director 

Key Accounts, Refinish Systems, Axalta na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.  

 

Więcej informacji na temat firmy Axalta i jej trzech globalnych marek renowacyjnych premium 

można znaleźć na stronach: www.axalta.pl, www.cromax.pl, www.spieshecker.pl lub 

www.standox.pl. 
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O Axalta Refinish 
 
Axalta Refinish jest częścią wiodącej, międzynarodowej firmy skoncentrowanej wyłącznie na 

materiałach lakierniczych, cenionym oraz zaufanym partnerem dla serwisów napraw 

lakierniczych, stawiających satysfakcję klienta na pierwszym miejscu. Nasi partnerzy ufają 

wysokiej jakości rozwiązaniom, szybkim i wydajnym produktom oraz zintegrowanym 

narzędziom cyfrowym, które ułatwiają i przyspieszają proces naprawy oraz zwiększają 

rentowność. Nasze ponad 150-cioletnie doświadczenie w branży lakierniczej oraz ogromne 

zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań a także stały rozwój technologii 

oznaczają, że klienci mają do dyspozycji nieograniczoną paletę barw dającą możliwość 

idealnego dopasowania kolorów. Co więcej, nieustannie staramy się przewidywać potrzeby 

klientów, by mogli sprostać wymaganiom typowym dla ich codziennej pracy. W swojej ofercie 

posiadamy imponujące technologie lakiernicze spełniające potrzeby każdego warsztatu, 

każdego segmentu i każdego poziomu dojrzałości rynku. Więcej informacji na stronie 

refinish.axalta.eu lub na naszym profilu w serwisie LinkedIn.  
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