
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 

 

Axalta förnyar sitt avtal med 
 Agoria Solar Team 

 

2 februari 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och 
pulverfärger, förnyade nyligen sitt avtal med Agoria Solar Team, en grupp belgiska 
teknologer från Catholic University of Leuven. Som en del av det två år långa Silver 
Partner-avtalet, kommer Cromax®, ett av Axaltas premiumlackmärken att anlitas för att 
lackera den specialdesignade soldrivna bilen, som ska delta i 2021 års upplaga av 
Bridgestone World Solar Challenge. Experter från Axalta kommer även att stötta 
studentteamet med teknisk expertis och vägledning. Cromax logotyp kommer att synas 
på bilen, samt på teamets supportrar, kläder och stödfordon. 
 
Olaf Adamek, Axaltas Refinish Brand Manager för Europa, Mellanöstern och Afrika, 
säger: ”Under de senaste sex åren har vi utvecklat en mycket framgångsrik relation med 
detta ambitiösa och produktiva studentteam som kulminerade i att de vann både 
Challenger-klassen i 2019 års Bridgestone World Solar Challenge, som går av stapeln 
vartannat år, och 2020 års iLumen European Solar Challenge. Vi är mycket glada över 
att stötta teamet i deras strävan att vinna fler titlar, och vi ser fram emot att än en gång 
välkomna studenterna på vårt Cromax Training Centre i Mechelen.” 
 
Ruben Holsbeeckx, Business Relations för Agoria Solar Team, säger: ”Det var ett lätt 
beslut att samarbeta med Axalta igen. Vårt gemensamma engagemang för innovation 
och lagarbete, kombinerat med ett starkt fokus på hållbara förfaranden, kommer att 
säkerställa att vi utvecklar ett högeffektivt soldrivet fordon. Vi vet att det kommer att se 
fantastiskt ut under World Solar Challenge-loppet i Australien i oktober.” 
 
Det mångåriga samarbetet med Agoria Solar Team utgör en bekräftelse på Axaltas vilja 
att aktivt delta i forskning, teknik, ingenjörskonst och matematik, så kallade STEM-
ämnen, som en del av sitt Bright Futures-program. 
 
Adamek avslutar: ”På Axalta brinner vi för att utveckla framtidstalanger av alla slag, och 
vi uppmuntrar alltid nästa generations experter att tänja gränserna med hjälp av teknik 
och innovation.” 
 
För mer information om samarbetet mellan Axalta-märket Cromax och Agoria Solar 
Team, besök www.cromax.com/eu/solarteambelgium. 
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Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish – som är en del av Axalta, en global ledare inom lackeringsindustrin – är en 
värdefull, pålitlig global lackreparationspartner för våra kunder, som förväntar sig bästa kvalitet. 
Vi gör att de kan lita på våra snabba, effektiva, högkvalitativa tekniska lackeringslösningar och 
integrerade digitala verksamhetsprocesser, vilka gör hela lackreparationen snabbare, enklare 
och mer lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av lackeringsindustrin, innebär vårt 
engagemang för innovation och vår ständigt förbättrade teknik att vi erbjuder våra kunder ett 
obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och viktigast av allt: vi arbetar ständigt med 
att förutse våra kunders behov, så att de kan hantera de utmaningar de ställs inför varje dag. Vi 
har en imponerande portfölj av varumärken för alla verkstadsbehov och för alla 
marknadssegment. För mer information, besök refinish.axalta.eu och följ oss på LinkedIn. 

 

Om Axalta  
Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med innovativa, 
färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon, nyttofordon och 
reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och andra industriella tillämpningar är 
våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. 
Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta 
sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa 
lackerna, appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ oss 
på @Axalta på Twitter. 
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