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Axalta sprzedała 17 tys. lamp w warsztatach na całym świecie 
 
 

Bazylea, Szwajcaria – 15 kwiecień 2019 r. – Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca 

lakierów ciekłych i proszkowych oraz lider w dziedzinie cyfrowego zarządzania kolorami, 

nieustannie wprowadza nowe innowacyjne rozwiązania. Wychodząc na przeciw potrzebom 

klientów firma udostępniła specjalną lampę. Od premiery w 2015 roku sprzedano już 17 tys. 

sztuk. 

 

LED-owe lampy znacznie ułatwiają i przyspieszają cały proces lakierowania oraz przyczyniają 

się do większej precyzji pracy, ponieważ symulują różne warunki oświetleniowe i intensywność 

światła. W regionie EMEA lampy są dostępne w ofertach marek renowacyjnych Axalta pod 

nazwami ChromaLamp (Cromax), ColorSpot (Spies Hecker) i Standolux iQ (Standox).  

 

„Nowoczesne, energooszczędne diody LED stosowane w naszych lampach gwarantują 

lakiernikom najlepsze warunki pracy, co przekłada się na precyzję. Lampy generują różne 

poziomy światła naturalnego, dzięki czemu doskonale sprawdzają się na każdym etapie 

procesu lakierowania – od oceny szkody przez dopasowanie koloru po ocenę polakierowanego 

elementu pod kątem krycia i wad. Dzięki tej technologii lakiernicy mogą pracować 

w optymalnych warunkach oświetleniowych” – wyjaśnia dr Martin Wulf, Colour and Technical 

Manager w Axalta Refinish Systems na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 

 

Dzięki przemyślanemu układowi energooszczędnych diod LED lampy generują naturalne 

światło dzienne, ale są w stanie także symulować słabe oświetlenie typowe dla zachodu słońca. 

Oba ustawienia doskonale sprawdzają się podczas sprawdzania koloru, szczególnie pod kątem 

metamerii.  
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„Lampy są niezwykle poręczne – bezprzewodowe, zasilane mocnymi akumulatorami 

i wyposażone w ergonomiczny uchwyt. Dlatego też oszczędzają czas i pieniądze oraz stanowią 

bezcenne narzędzie dla warsztatów. Zresztą świadczy o tym sam fakt, że jest ich 17 tys. na 

rynku” – mówi dr Martin Wulf.   

 

Więcej informacji o firmie Axalta i jej markach renowacyjnych na stronie www.refinish.axalta.eu. 

Więcej informacji o lampach każdej marki można uzyskać u lokalnego przedstawiciela 

handlowego. 

 
 

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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