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DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI 

 

Axalta i Yamaha Factory Racing MotoGP kontynuują współpracę 

w sezonie 2021 

 

15 kwietnia 2021 r. – Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych 

i proszkowych, już 12. rok z rzędu jest partnerem premium zespołu Yamaha Factory 

Racing MotoGP. W ramach współpracy Axalta będzie wspierać zespół Monster Energy 

Yamaha MotoGP Team produktami Cromax®, swojej marki renowacyjnej premium, 

podczas całego sezonu MotoGP 2021, który rozpoczął się 28 marca 2021 roku 

w Katarze a zakończy się 14 listopada 2021 roku w Hiszpanii. 

 

Lakiery Cromax zobaczymy na wozach wsparcia, skrzynkach narzędziowych, 

stanowiskach roboczych i innych elementach wyposażenia pit lane zespołu Monster 

Energy Yamaha MotoGP Team.  

 

William Favero, Marketing and Communications Manager w Yamaha Motor Racing: 

„W tym roku świętujemy 60. rocznicę pierwszego występu w Grand Prix. Sukcesy, jakie 

odnieśliśmy w tym czasie, zawdzięczamy również naszym partnerom, takim jak Axalta. 

Każdy sezon to mnóstwo wyzwań, dlatego też potrzebujemy zaufanego dostawcy 

lakierów, który już od 12 lat podziela naszą pasję do innowacyjności i wydajności”.  

 

Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i Afrykę: 

„Będziemy wciąż dostarczać trwałe i nowatorskie produkty na miarę tego 

niesamowitego zespołu, aby pomagać mu w walce o miejsce na podium przez cały 
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sezon. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy kontynuować tę wieloletnią współpracę 

i życzymy sukcesów całemu zespołowi”. 

 

Więcej informacji na temat firmy Axalta i jej zaangażowania w sporty motorowe można 

znaleźć na stronie  www.refinish.axalta.eu/motorsports. Więcej informacji o marce 

Cromax na stronie: www.cromax.pl. Natomiast o zespole Monster Energy Yamaha 

MotoGP Team można przeczytać na stronie www.yamahamotogp.com.  

 
 
 
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.    

  

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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