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Toen in 1955 het merk Standox het ‘daglicht’ zag in het Duitse Wuppertal, was de 
Volkswagen Kever de meest verkochte wagen in Duitsland. Vandaag is dat de VW Golf. 
Eigenlijk is er dus niet zoveel veranderd. Of toch wel?

We rijden nu met wagens die nog nooit zo veilig zijn geweest. En die vooruitgang gaat 
maar door. Mercedes-Benz - een van de belangrijkste strategische partners voor 
Standox - wijst nu de weg in de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. Betekent dit dat 
we in de toekomst gewoon in de auto gaan zitten en we worden rondgereden door 
netwerksystemen?

Ik gok erop dat we toch meer geduld zullen moeten hebben tot deze nieuwe wereld voor 
ons opengaat. Automatisch parkeren en door de stad rijden zonder ook maar de minste 
menselijke tussenkomst, zijn immers twee heel verschillende dingen, zeker vanuit 
juridisch oogpunt. En er zijn veel landen waar de verkeersinfrastructuur het automatisch 
rijden nog voor een zeer lange tijd onmogelijk zal maken. Los daarvan moeten ook de 
autobestuurders nog bereid zijn om hun verantwoordelijkheid op te geven.

Zestig jaar geleden zou deze discussie als pure sciencefiction klinken, maar de 
technologie die sindsdien in onze branche is ontwikkeld, heeft de wereld ingrijpend 
gewijzigd. Standox kan hier een niet te verwaarlozen rol spelen. Toen Standohyd  
20 jaar geleden werd gelanceerd als een watergedragen laksysteem, kampte de hele 
auto-industrie met de valkuilen van de technologie. We zijn nu zo ver dat we Standohyd 
veranderden in Standohyd Plus. Dankzij de voortdurende verbeteringen is het systeem 
dat we 20 jaar geleden ontwikkelden nog zo goed dat we mogen zeggen dat het de 
Volkswagen is van de grondlakken. Het is alleen de Kever niet meer, maar de Golf.

Om ervoor te zorgen dat we de komende jaren blijven werken met toptechnologie, 
lanceerden we in 2010 Standoblue als het watergedragen laksysteem van de toekomst. 
Sindsdien zweren schadeherstellers over de hele wereld bij deze nieuwe technologie 
die hen een duidelijk verbeterde efficiëntie geeft tijdens het herstellingsproces.

Standox heeft de afgelopen 60 jaar de industrie helpen vorm te geven met baanbrekende 
nieuwe producten en diensten. Ik ben ervan overtuigd dat zowel u als schadehersteller, 
en wij bij Standox, succesvol zullen blijven met de Standox producten. Waarom? 
Gewoon omdat onze innovaties herhaaldelijk bewezen hebben dat Standox zijn 
beloftes telkens weer waarmaakt.

Met vriendelijke groet,

Olaf Adamek

Olaf Adamek, 
Brandmanager Standox EMEA 

60 jaar innovatie 
“Made in Germany”

é d i t o r i a l
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Toen de eerste Standox lak op de markt 
kwam in 1955, was dat een groot succes. 
Sindsdien zijn twee dingen onveranderd 
gebleven: de naam van het merk en 
zijn ‘roots’ in Wuppertal, Duitsland. 

Maar Standox zorgde de voorbije 60 jaar wel consequent en 
voortdurend voor innovaties in de productie van lakken.

Deze professionele aanpak maakte Standox tot één van de 
toonaangevende merken van autoherstellakken in de wereld. 
Het levert vandaag niet alleen moderne, milieuvriendelijke en 
duurzame laksystemen, maar ook een uitgebreide waaier aan 
diensten.

Het bedrijf dat werd opgericht door Dr. Kurt Herberts en be-
gon met de ontwikkeling van innovatieve lak, dankt zijn naam 
aan de samentrekking van twee woorden: ‘Stand’ van stand-
olie, een derivaat van geraffineerde lijnolie, een grondstof 
voor de productie van de lak, en ‘ox’ van oxidatie of droging. 
In de loop van de jaren vijftig groeide Standox al snel uit tot 
een assortiment herstellakken. Het succes was te danken 
aan de kleurenjuistheid van de lakken met de OEM-kleuren. 
De slogan ‘Standox, true to the original’ (Standox, trouw aan 
het origineel) werd de handtekening van het merk. Een ande-
re verklaring voor het succes van het merk was de nauwe sa-
menwerking met de klanten. De goede relatie met de schade-
herstelbedrijven, trouwens nog steeds een van de pijlers van 

De eerste Standox lak werd geproduceerd in Wuppertal in 1955. Sindsdien is het 
merk blijven evolueren in nauwe samenwerking met de klanten. Vandaag is Standox 
met zijn uitgebreide waaier aan advies en ondersteunende diensten, een succesvol 
premium merk waarvan de naam gelijk staat aan hoge kwaliteit.

1960
Een band treedt voor het eerst op in een striptent in Hamburg.  
De club heet Indra en de groep… The Beatles. 

Alle Standox-verpakkingen krijgen hetzelfde jasje: met 
het logo op een lichtblauwe achtergrond in de vorm van 
een vlinderdas. En zo is het vandaag nog steeds.

1971
Mercedes lanceert de 350 SL (Series 107).

Standox geeft opleidingen als eerste  
stap in de Standox advies- en 
trainingsprogramma’s.

60 
jaar 
innovatie

C o v e r s t o r y4
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Door de jaren heen werden de  
lakken steeds verfijnder, met  
metaal-, parelmoer- en mateffecten. 
Standox ontwikkelde steevast de 
bijbehorende oplossingen voor  
de herstelling ervan.

de merkfilosofie, verzekerde van bij het begin een groeiend 
marktaandeel. In de jaren zestig begon het inmiddels  
bekende Standox-logo gebruikt te worden op de lichtblauwe 
achtergrond in vlinderdasvorm.

Ondersteuning voor nieuwe uitdagingen
Samen met de groei, zeg maar ‘boom’ van de autosector, nam 
ook de waaier aan kleuren toe. De lakken werden steeds ver-
fijnder, met metaal-, parelmoer- en mateffecten. Er werden ook 
steeds meer modellen gelanceerd met speciale, unieke kleu-
ren. Tegelijkertijd namen de verwachtingen van de autokopers 
toe. Deze evoluties waren voor de schadeherstellers volledig 
nieuwe uitdagingen. Maar gelukkig konden ze vertrouwen op 
hun partner. Standox ontwikkelde immers onophoudelijk en 
onvermoeibaar materialen en processen waarmee ze zelfs 
gecompliceerde lakken en kleuren feilloos konden herstellen.

Om de klanten daarbij te helpen 
bedachten de Standox-speciali-
sten nieuwe middelen voor het 
kleurenbeheer: van de Standox 
Color Boxes en het Standowin 
kleurenzoekprogramma tot de  
Genius. 

Baanbrekende productinnovaties
In de loop van zijn zestigjarige geschiedenis lanceerde 
Standox nogal wat materialen die inspeelden op de behoeften 
van de markt. De tweelaagse metallic lak (1968) maakte het 
mogelijk om nieuwe kleuren aan te maken; de applicatie in een 
arbeidsgang (One Visit Application) (1992) vereenvoudigde de 
diverse stappen van het herstellingsproces; de Exclusive Line 
(1995) maakte het de schadeherstellers dan weer mogelijk 
om unieke kleurnuances te verkrijgen; de Standoflash UV-
technologie versnelde kleine herstellingen en het Standofleet 
laksysteem voor bedrijfsvoertuigen (2003) bepaalde de 
nieuwe normen.

1994
Nelson Mandela wordt in Zuid-Afrika  
verkozen tot president.

Standohyd komt op de markt en is de eerst watergedragen 
grondlak van Standox. In 2014 krijgt het assortiment  
de naam Standohyd Plus.  

1972
De muzikanten die zich later ABBA zullen noemen, nemen  
samen hun eerste single op: People Need Love.

Standox pakt uit met de uiterst sterke Standocryl  
lakken.
 

Hightech in de mengkamer: 
het Daisy Wheel doseer-
systeem.
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In het midden van de jaren negentig bereikte het merk 
een doorbraak met milieuvriendelijke producten: de 
watergedragen laksystemen, die slechts een minimale 
hoeveelheid oplosmiddelen bevatten. Het Standox 
watergedragen systeem, Standohyd, is nog steeds een van 
de meest succesvolle basislaksystemen op de markt. In 2014 
werd nog een stap verder gezet met Standohyd Plus in een 
nieuw ontwerp en met verbeterde producteigenschappen. 
Standoblue, het Standox topmerk, was een doorbraak en 
echte toptechnologie. Sinds 2010 worden de wereldwijd 
succesvolle basislaksystemen gebruikt door meer dan 2.000 
schadeherstelbedrijven over de hele wereld.

Meer dan een lak 
Standox begreep al snel dat het niet volstond om alleen 
goede producten op de markt te brengen. Vanaf het begin 
organiseerde Standox opleidingssessies voor zijn klanten 
die uitmondden in kwalificaties. In de jaren tachtig opende 
Standox een eigen opleidingscentrum en sinds het einde 
van de jaren negentig, gaven de Standox-specialisten talloze 
trainingen voor schadeherstellers en eigenaars in het moderne 
Standox Information Centre in Wuppertal, Duitsland. Intussen 
zijn er wereldwijd meer dan 40 soortgelijke centra.

De Standox-klanten kunnen ook gebruik maken van 
consultingdiensten voor bijna alle vragen over management 
en marketing. Standox Consulting heeft een groot aanbod 
ondersteunende diensten en technische consulting die de 
werkprocessen optimaliseren.

Export hit Made in Germany
Het Made in Germany label is uitgegroeid tot een immens 
exportsucces. Vanuit de fabriek in het Duitse Wuppertal levert 
Standox nu al decennialang kwaliteitsproducten aan de rest 
van de wereld. Standox vond aanvankelijk partners in Europa. 
Een van de eerste was het bedrijf André Koch AG in Zwitserland 
(1955). Later in datzelfde decennium kreeg Standox ook voet 
aan de grond in Oostenrijk, België, Luxemburg, Nederland 
en Scandinavië. Andere Europese landen volgden. Sinds het 
midden van de jaren tachtig is Standox ook vertegenwoordigd 
in Zuid-Oost Azië met in 1989 de opening van een kantoor 
in Singapore. Datzelfde jaar werd het merk nog op de 
Amerikaanse markt geïntroduceerd en daarna, in 1991, zag 
het Amerikaanse Standox het licht na een joint venture met 
het bedrijf Sherwin Williams. En Standox blijft maar groeien 
met onlangs nog de lancering in Argentinië.

Standox is nu - via het moederbedrijf Axalta Coating Systems - 
vertegenwoordigd in 80 landen over de hele wereld. Er werken 
2000 medewerkers in Wuppertal; dat is ook de grootste van de 
35 Axalta productie-eenheden ter wereld. De installaties voor 
watergedragen lakken worden er momenteel uitgebreid na 
grote investeringen. Standox staat dus niet stil. Dat betekent 
dat de 60-jarige geschiedenis van innovaties vast en zeker 
nog een sterk en boeiend vervolg zal krijgen.

Dankzij onophoudelijk onderzoek & ontwikkeling konden de  
innovaties van Standox sinds 1955 de schadeherstellers over  
de hele wereld daadwerkelijk bijstaan.  

2010
Sebastian Vettel wordt op z’n 23e de jongste  
Formule 1 Wereldkampioen ooit.

De lancering van Standoblue, intussen een van de 
meest succesvolle basislaksystemen op de markt.   

2014
De ruimtesonde Rosetta is het eerste ruimtevaartuig  
dat landt op een komeet.   

De Standocryl VOC-Xtreme blanke lak zet  
nieuwe drogingsnormen.
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“We zijn trots op de uitbreiding”
Sinds de lancering in 1955, worden de Standox-lakken 
geproduceerd in het Duitse Wuppertal. Deze stad is het hart 
van Axalta Coating Systems’ watergedragen productontwikkeling 
in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De productiecapaciteit 
van de fabriek breidt nu uit met de bouw van een nieuwe, 
ultramoderne fabriek voor watergedragen lakken. Norbert 
Weckes, plantmanager in Wuppertal, geeft ons graag enige 
uitleg bij het project.

interstandox: Wat houdt de investering in de fabriek in 
Wuppertal precies in?
Norbert Weckes: Deze investering versterkt de positie van 
de fabriek en bewijst dat Axalta gelooft in de succesvolle 
toekomst van het merk Standox.

interstandox: Verandert ook de productie in de nieuwe 
fabriekseenheid?
Norbert Weckes: De nieuwe sectie, die net naast de 
bestaande fabriek komt, zal de productie van alle 
watergedragen producten op één plek samenbrengen. Dit 
zorgt ervoor dat er veel synergieën ontstaan. Één ervan 
is bijvoorbeeld het afschaffen van een hele reeks interne 
transportroutes en stappen in de reinigingsprocedures.

interstandox: Wat is, voor u, het meest boeiende aspect van 
deze nieuwe fabriek? 
Norbert Weckes: Eerlijk, wat me het meest intrigeert is dat de 
klanten in hun schadeherstelbedrijf niets zullen merken van 
alle veranderingen hier, achter de schermen. En toch zullen 
een aantal fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd. 
Zo zullen we vullijnen hebben voor kleinere blikken. De 
output van de nieuwe fabriek zal ook veel sneller zijn en we 

zullen in staat zijn verschillende dingen tegelijk te doen. 
Bovendien zullen blikken en etiketten automatisch geladen 
en aangevuld worden. Dit zijn voor ons, de mensen in de 
productie, belangrijke veranderingen. Maar uiteindelijk 
krijgen de klanten in hun werkplaats precies hetzelfde 
product in handen en kunnen ze denken dat alles hier nog bij 
het oude is gebleven.

interstandox: Als u terugkijkt op 60 jaar productie, wat vindt 
u dan de belangrijkste mijlpalen?
Norbert Weckes: De productie van lakken is grondig veranderd 
de afgelopen 60 jaar, zeker op gebied van milieuvriendelijkheid 
en gezondheid. In tegenstelling tot vroeger worden de meeste 
producten nu gemaakt in gesloten systemen. Dat zorgt voor 
meer veiligheid, om te beginnen voor onze collega's in de 
productie. Axalta neemt de zorg voor het milieu heel ernstig, van 
het onderzoek en ontwikkeling tot zijn producten en merken, 
waaronder Standox. Neem bijvoorbeeld de introductie van 
watergedragen laksystemen. Milieuverantwoordelijkheid speelt 
een grote rol en dus is al heel wat bereikt door het gebruik 
van water als oplosmiddel. Dat komt het milieu ten goede, 
natuurlijk, maar ook de schadeherstellers en onze collega’s in 
de productie.

interstandox: Hoe zien de mensen op de werkvloer de 
veranderingen in de productie?
Norbert Weckes: Ze zijn allen trots op deze investering in onze 
fabriek. De band tussen de mensen hier en het hoofdkantoor 
is heel sterk. Ik ken verschillende fabrieken en kwam pas 
enkele jaren geleden naar Wuppertal. Maar het team hier is 
altijd een uiterst gemotiveerd.

C o v e r s t o r y
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Focus op het Midden-Oosten  
en Noord-Afrika

N i e u w s

Nieuwe website 
Interactiever, duidelijker en informatiever: de nieuwe Standox website is helemaal 
opnieuw ontworpen en verrijkt met nieuwe functies. Een vereenvoudigde 
navigatiestructuur, een breder informatieaanbod en een eigentijds ontwerp zorgen 
ervoor dat de website bijzonder gebruiksvriendelijk is. Belangrijke informatie is snel 
beschikbaar voor de bezoekers van de site, inclusief de online kleurenzoeker, de 
technische en veiligheidsinformatiebladen, net als de catalogi, magazines en 
brochures. De website is makkelijk toegankelijk, ongeacht of u ze raadpleegt via 
smartphone, tablet of pc.

Succesvolle start van Standox in Argentinië
De knowhow en producten van Standox zijn echte toppers, ook 
ver buiten Duitsland. Van Japan tot Italië en Finland tot Zuid-
Afrika - over de hele wereld werken schadeherstellers met 
Standox. En nu kan ook Argentinië worden toegevoegd aan die 
lijst. Onlangs werd het merk er officieel gelanceerd. Tijdens het 
lanceringsevenement presenteerde het Standox-team  
van Argentinië de producten aan enkele selecte 
schadeherstelbedrijven. "Ze waren erg onder de indruk van de 

live demonstraties. Het startsein is gegeven en ons eerste 
evenement was een groot succes ", aldus Agustín Paris, Axalta 
Southern Cone market segmentmanager, verantwoordelijk 
voor Standox. "De Argentijnse markt betekent voor ons een 
zeer boeiende uitbreiding en we zijn dan ook bijzonder 
gemotiveerd. We zijn blij dat we Standox hier eindelijk hebben 
kunnen lanceren."

In juni 2014 verzamelden voor de eerste keer schadeherstel-
lers, technici, productmanagers en werkplaatsmanagers uit 
13 landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten in  
Istanbul, Turkije, voor een gezamenlijke technische conferentie 
van en door Standox.

De conferentie werd georganiseerd door het Standox Training 
Management en wou eerst en vooral beantwoorden aan de 
behoeften en eisen van de schadeherstellers uit deze regio.

In één van 's werelds modernste opleidingscentra kregen de 
deelnemers de nieuwste producten te zien, net als de ver-

beterde toepassingstechnieken en snellere herstelmethoden 
die de herstelprocessen efficiënter maken.

Het team, waaronder Stephen Naylor, hoofd van het Standox 
Training Management, presenteerde ook nieuwe producten, 
zoals de nieuwe Standox VOC-Nonstop-Grundierfüller, en  
gaf de deelnemers de mogelijkheid om de producten en 
materialen uitgebreid te testen.
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Blanke lakadditieven 
in kleine blikken

Additieven voor blanke lakken hebt u maar zelden nodig, zeker als het om kleine hoeveelheden gaat. Maar ze blijven niettemin 
onmisbaar. Het is onmogelijk om de kleurdiepte van bepaalde speciale autolakken te evenaren, zonder getinte blanke lakken 
te gebruiken. Standox heeft nu zeven verschillende blanke lakadditieven – Magenta, Red, Maroon, Pale Red, Transparent Red, 
Blue en Brilliant Red  (Magenta, Rood, Kastanjebruin, Lichtrood, Transparant Rood, Blauw en Briljant Rood) - in spaarzame 100ml 
blikken uitgebracht in plaats van de grotere 500ml blikken. Een slimme oplossing, aangezien de kleinere verpakking een lagere 
investering vergt en ook bijzonder gebruiksvriendelijk is: de blikken hoeven alleen maar kort voor het gebruik te worden geschud. 
De kleinere blikken zorgen ook voor een vermindering van restmateriaal en afval.

Begin de jaren vijftig had een jonge bediende op de 
verkoopafdeling van de lakproducent Herberts in Wuppertal 
een idee voor een assortiment autoreparatielakken. Er was 
geen dergelijke productreeks beschikbaar binnen het bedrijf 
en sommige bazen waren sceptisch. Maar het idee werd 
opgepakt en in 1955 kwam Standox op de markt. Het was 
meteen de start van een succesverhaal.

De volgende decennia zou Standox de markten en de industrie 
in het algemeen, belangrijke impulsen geven in de vorm van 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen, zeker vanuit technologisch 
oogpunt. Dit hele jubileumjaar staat in het teken van deze 

Standox producten online bestellen 
Uitsluitend voor de landen waar schadeherstelbedrijven niet via dealers beleverd worden, 
is er belangrijk nieuws. Dankzij de nieuwe Standox online tool wordt het op termijn 
mogelijk om producten snel en gemakkelijk aan te kopen via het internet, de klok rond, 
zeven dagen per week. De klanten kunnen niet alleen hun bestellingen invoeren, maar 
ook checken wanneer ze worden geleverd. Bovendien is er uitgebreide informatie over de 
producten beschikbaar, waaronder de technische en veiligheidsinformatiebladen en 
speciale tips voor toepassingen. Wat de tool bijzonder gebruiksvriendelijk maakt, is dat 
alle bestellingen worden bewaard en u dus snel en eenvoudig weer opnieuw kunt bestellen. 
Dat bespaart heel wat tijd, vooral voor de standaardbestellingen van verbruiksmaterialen. 
Maar online bestellen zal nooit het persoonlijk contact vervangen en dat willen we ook 
niet. De Standox Customer Service blijft natuurlijk gewoon beschikbaar.

Verjaardag

innovaties. In een artikelenreeks gaat Standox dieper in op 
enkele van die mijlpalen en elke maand zal een nieuw verhaal 
verschijnen op www.standox.com/60 samen met foto’s, films 
en nog veel meer.

M a n a g e m e n t  v a n  d e  w e r k p l a a t s 
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hun resultaten en op die manier bijdragen 
tot hun succes,” benadrukt Adamek. 
“Om ervoor te zorgen dat onze Standox 
adviseurs altijd up-to-date blijven met de 
laatste ontwikkelingen en dat onze 
adviesdiensten overal ter wereld dezelfde 
kwaliteitsnormen halen, investeren we in 
hun opleiding.”

De Europese markt wordt steeds uitdagen- 
der. Leasingbedrijven en verzekeraars 
ontwikkelen controlesystemen voor de 
kwaliteit van herstellingen en services. 
De ongevallenstatistieken dalen en  
de concurrentie wordt groter. Onder- 
steunende externe consulting wordt dus 
steeds belangrijker.

“Kwalitatieve herstellingen en de hoogste 
standaarden van vakmanschap zijn  
absolute voorwaarden voor schadeher-
stelbedrijven die succesvol willen zijn,” 
aldus Olaf Adamek, Standox brandmana-
ger Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
“Maar succes op lange termijn vergt wel 
van de schadeherstelbedrijven dat zij op 
alle vlakken mee in de top spelen: in 
business management, marketing en 
klantenwerving, net zoals ze deelas-
pecten binnen het bedrijf moeten kunnen 
identificeren die vatbaar zijn voor verbe-
tering.”

Het is om deze redenen dat Standox de 
partners niet alleen ondersteunt met top-

producten en een uitgebreid aanbod van 
technische trainingen en bijscholing, 
maar ook met de export van zijn consul-
ting knowhow over de hele wereld onder 
de naam Standox Consulting.

Standox Consulting omvat zes modules, 
met inbegrip van onderwerpen als 
Marketing & Sales, Management & 
Organisation of Product & Process, die 
uiteraard op het lijf zijn geschreven van 
wat men in de schadeherstelbedrijven 
precies nodig heeft. Het doel van Standox 
Consulting is zijn klanten te helpen bij 
het verhogen van de omzet, de 
werkverdeling te verbeteren, de 
klantenwerving en de werkprocessen 
efficiënter te maken en ook de 
reparatietijden in te korten.  

“Onze consultants helpen de prestaties 
van de bedrijven te analyseren en 
managementbeslissingen te nemen die 
kunnen bijdragen tot de verbetering van 

Loopt alles in uw zaak altijd op wieltjes? Sluiten alle werkprocessen naadloos op elkaar aan? Is de efficiëntie in 
uw bedrijf zo hoog dat u ze niet kunt verbeteren? De dagelijkse realiteit in de meeste bedrijven is vaak verre van 
ideaal. Heel wat eigenaars beseffen goed dat het beter kan, maar ook dat het niet altijd makkelijk is om uit te 
zoeken waar het probleem zit. Maar een externe adviseur die een kijkje komt nemen naar de werkprocessen, is 
zijn gewicht in goud waard.

Zelfs ervaren professionals 
kunnen één en ander opsteken 

van het nieuwe Train the 
Trainer-seminar. Standox 

Consulting adviseurs van over 
de hele wereld worden  

opgeleid om de Standox-
gebruikers de beste 

ondersteuning te  
kunnen bieden.

Train-the-Trainer  

Voor een uitmuntend advies,  
van Zuid-Afrika tot Noorwegen

M a n a g e m e n t  v a n  d e  w e r k p l a a t s
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Onze interne opleiding vindt plaats 
tijdens zogenaamde Train the Trainer-
seminars waarin de Standox-consultants 
vanuit de hele wereld worden opgeleid. 
Ze leren over de nieuwste, speciaal 
ontwikkelde tools en hebben de 
mogelijkheid om hun eigen ervaringen te 
delen.

Dit was bv. de inhoud van de meest 
recente Train the Trainer-sessie:

•	 Hoe	identificeren	we	de	knelpunten	in 
 de werkprocessen? 
•	 Hoe	kunnen	we	de	efficiëntie	van	de	 
 individuele medewerkers nagaan?
•	 Hoe	meten	en	vergelijken	we	de	 
 financiële prestaties van de   
 bedrijven?
•	 Hoe	vinden	we	de	juiste	oplossingen?
 

Dertien consultants uit Rusland, 
Denemarken en Egypte reisden voor dit 
tweedaagse seminar naar Wuppertal. 

Een van de deelnemers over het seminar: 
“Hoewel ik al 20 jaar in deze sector werk 
waaronder al langere tijd met succes in 
business consulting, kan ik nog steeds 
iets nieuws leren wanneer ik deze 
trainingen bijwoon. Wij krijgen tools waar 
we elke dag mee aan de slag kunnen en 
praktische opdrachten. De workshop is 
zeer intens, de normen zijn hoog. Ik ben 
er zeker van dat onze nationale Standox 
Consulting nog beter wordt in de 
toekomst dankzij deze training.”

Philippe Maeder en Attila von Zalan, die 
als Repanet coördinatoren werken voor 
André Koch AG, de Zwitserse importeur 
van Standox, zijn het daar roerend mee 
eens. “We hebben hoge verwachtingen 
van het seminar want er is een groeiende 

vraag naar onze diensten. De afgelopen 
maanden traden meer dan 40 Zwitserse 
schadeherstelbedrijven toe tot Repanet, 
het Standox kwaliteitsnetwerk. Wij 
kijken ernaar uit om de nieuwe tools te 
gebruiken in West-Zwitserland vanaf 
begin 2015”, aldus Philippe Maeder.

Het Train the Trainer-concept is opgezet 
om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van 
Standox Consulting overal ter wereld  
dezelfde hoge standaarden bereiken - 
van Zuid-Afrika tot Noorwegen. Informa-
tie over Standox Consulting in uw land is 
beschikbaar op de Standox website of bij 
uw Standox vertegenwoordiger. 

Kennisuitvoer van Wuppertal tot Argentinië

Standox past het Train the trainer-concept niet alleen toe op zijn eigen consultants. Een 
internationaal trainersteam gebruikt dezelfde principes om het professioneel gebruik van 
de producten en de nieuwste reparatietechnieken uit te leggen. Zo vonden ter voorbereiding 
van de lancering van Standox in Argentinië uitgebreide technische Train the trainer-seminars 
plaats. Harald Klöckner, Technical Trainer  Standox International (foto links), ging naar 
Zuid-Amerika en gaf zijn kennis door aan het lokale Argentijnse trainersteam om Standox 
de best mogelijke start te geven.

M a n a g e m e n t  v a n  d e  w e r k p l a a t s
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Herstellen,  
alleen als het ijs- en ijskoud is.
Naryan-Mar is een stadje in Rusland met minder dan 22.000 
inwoners. Het bevindt zich aan de oevers van de Pechora, een 
rivier die niet veel mensen zullen kennen, zelfs met haar lengte 
van 1809 km (anderhalf keer de Rijn). Naryan-Mar is wel wat 
afgelegen: het dichtst bijgelegen dorp is enkele honderden 
kilometer verderop. De inwoners moeten hard zijn en tegen een 
stootje kunnen. Zeker ’s winters wanneer de temperatuur tot 
-40°C kan dalen. Naryan-Mar ligt dan ook zo’n 100 kilometer in 
de poolcirkel.

Het moet gezegd: waarschijnlijk zijn er weinig bedrijfsleiders 
van schadeherstelbedrijven die werken onder dezelfde 
omstandigheden als Konstantin Klimov. De 40-jarige Rus staat 
aan het hoofd van de Legion NAO autoshop met 26 werknemers. 
Het is dan ook het grootste en drukste autoschadebedrijf in de 
stad. Hij krijgt wekelijks zo’n 60 tot 90 klanten over de vloer. 
De wegen die maandenlang bedekt zijn met sneeuw en ijs, 
zorgen voor de constante aanvoer van verschillende soorten 
reparaties. In de spuitafdeling zweert Klimov bij de Standox 
laksystemen. “De hoge kwaliteit van de Standox-producten 
heeft ons geholpen om een uitstekende reputatie in onze 
lokale markt op te bouwen,” zegt hij enthousiast.

Klimov en zijn collega’s zijn al lang gewend aan de ‘speciale’ 
omstandigheden. Moeilijker is het soms om een kapotte auto 
te vervoeren naar het schadebedrijf. ‘’Een auto die hier een 
ongeluk heeft, vriest binnen enkele minuten vast,”  verduidelijkt 
Klimov. “Takelen bij -40°C is een echte uitdaging. Maar zodra 
de auto binnen is, is er geen probleem dat we niet kunnen 
oplossen.”

IJs, sneeuw en bittere koude zijn 
dagelijkse kost in Naryan-Mar  

en dat voor een groot deel  
van het jaar.

I n t e r n a t i o n a a l
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Herstellen,  
alleen als het ijs- en ijskoud is.

Als je in de poolcirkel auto’s wilt overspuiten, moet je wennen 
aan een paar bijzonderheden. Neem nu de kleurovereenkomst. 
Hier heb je daar sowieso een spectrofotometer voor nodig, 
want enkele maanden lang is er niet eens natuurlijk zonlicht. 
En het spuiten gebeurt voornamelijk ‘s nachts. Waarom? De 
ijzige wind waait dan niet zo hard en dat maakt het makkelijker 
om de spuitcabine tot 20°C te verwarmen.

Het ruwe klimaat heeft ook zo zijn invloed op de logistiek, zoals 
Klimov onlangs nog zelf meemaakte. “Dit jaar sloeg de koude 
eerder toe dan gebruikelijk,” vertelt hij. “Het schip dat het 
materiaal en de producten voor ons bedrijf moest aanvoeren, 
kwam vast te zitten in het ijs op de Pechora.” Geen nood, in 
Narya-Mar weet men hoe met dit soort problemen om te gaan. 
Enkele medewerkers van Klimov reden bijna 200 kilometer 
door de wilde, woeste en vooral ijzige toendra om het Standox-
materiaal van het vastgevroren vrachtschip te halen. En nee, 
ze deden dat niet met een truck maar met sneeuwmobielen!

In de Legion NAO garage - de afkorting staat voor 
Nenets Automonomous Okrug, de streek waarin  
Naryan-Mar zich bevindt - weet men hoe men het 
plaatselijke ‘weertje’ moet aanpakken.

I n t e r n a t i o n a a l



Interstandox 77

2015

“De gebouwen en structuren die we voor de kalender uitkozen 
staan voor indrukwekkende staaltjes van ingenieurskunst of 
grootse technische vernieuwingen,” legt Andreas Fechner uit. 
“De zweeftrein van Wuppertal bijvoorbeeld, werd beschouwd als 
een technisch wonder bij de inhuldiging in 1901. Het is een 
briljant ‘’statement’’ van Duitse bouwkunde en echte innovatie. 
Daarom past het perfect bij de waarden van Standox.”

Maar de hoofdrol in deze kalender wordt opgeëist door de 
Standox-lakken, die prachtig uitkomen op de wagens die 
vooraan pronken op de eerder monochrome achtergronden. De 
combinatie van de gebouwen met de sportwagens bezorgt de 
beelden een bijzondere aantrekkingskracht. “Persoonlijk vond 
ik de Koenigsegg AGERA R van de maand januari een hoogtepunt,” 
aldus Andreas, “een dealer in Wuppertal leende ons de wagen 
voor de opname. De wagen kost zo’n 1 miljoen euro, dat was dus 
meer dan een beetje indrukwekkend en spannend.”

De Brandenburgse Poort, het Neuschwanstein kasteel in Beieren en de Dom van Keulen, zijn enkele van de meest 
herkenbare Duitse bouwwerken, en wereldbekend bovendien. De fotograaf Andreas Fechner uit Düsseldorf gebruikte 
deze settings om exclusieve sportwagens te fotograferen voor de Standox kalender 2015. Op die manier bracht  
Fechner de waarden waar Standox al 60 jaar voor staat samen: kwaliteit, knowhow en technologie, made in Germany.

Niet alle auto’s werden gefotografeerd op locatie. De fotograaf 
besloot heel bewust om een aantal composities op de computer 
te maken. Het was ook niet altijd gemakkelijk om de 
achtergrondscènes te fotograferen. Andreas Fechner: “Ik zocht 
heel lang naar de perfecte hoek voor het kasteel Neuschwanstein. 
Ik nam foto's van beneden, ik klom naar boven, ging op 
verschillende momenten van de dag, maar geen van de foto’s 
was helemaal goed. Uiteindelijk keek ik naar het tafereel van op 
een afstand. Het was dit aanvankelijk onspectaculair uitzicht dat 
ik koos, maar ik vind dat de magie van het kasteel pas duidelijk 
wordt op een afstand. Ik heb vaak de indruk dat hoe dichter je 
bij een gebouw bent, hoe minder spectaculair het lijkt. Vanaf een 
afstand kun je pas zien hoe fascinerend en indrukwekkend deze 
gebouwen zijn.”

De Standox kalender 2015 : 
Colours made in Germany

G a l e r i j14
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Online & intelligent:

De auto’s van de toekomst zullen niet alleen gelinkt zijn aan het 
internet maar ook communiceren met hun omgeving. Waarom  
willen we dat? En welke gevolgen heeft dat voor de toekomst van 
onze branche? We spraken hierover met auto- en mobiliteitsexpert 
professor Willi Diez.

interstandox: Professor Diez, bijna elke mobiele telefoon 
is nu een smartphone. En nu lijken de wagens op weg om 
smartcars te worden. Tot wat zal de zogenaamde smartcar 
van de toekomst zoal in staat zijn?
Prof. Dr. Willi Diez: Hij zal intelligent zijn en verbonden 
met het web. De mensen in de auto zullen e-mails kunnen 
gebruiken tijdens de trip, toegang hebben tot sociale media 
en kunnen communiceren met hun 'smart home'. Verder 
zal de smartcar data verzamelen: over het gedrag van de 
bestuurder, de ritten, en ook over zijn eigen prestaties.  
Hij zal verder bijvoorbeeld melden waar de goedkoopste 
brandstof in de buurt te vinden is en wanneer de remblokken 
vervangen moeten worden.

interstandox: En naast dat alles wordt er ook verwacht dat de 
auto helemaal zelf zal kunnen rijden? 
Prof. Dr. Willi Diez: Precies. De smartcar zal zich bewust zijn 
van de omgeving dankzij een reeks sensoren en zal daarop 
reageren, zoals sommige hulpsystemen dat nu al op een 
beperkte manier doen (bij het parkeren bv). De auto zal 
hiervoor niet alleen communiceren met andere auto’s maar 
ook met de infrastructuur - verkeerslichten, wegmarkeringen 
of verkeersborden bijvoorbeeld. De bestuurder zal eerder 
een passagier zijn. De auto brengt de inzittende(n) volledig 
onafhankelijk naar de gewenste bestemming. 

interstandox: Hoe dicht zijn de autoconstructeurs bij deze 
toekomst? 
Prof. Dr. Willi Diez: De technologie bestaat maar er zijn nog 
heel wat wettelijke dingen uit te klaren: wie is de eigenaar 
van de data die de auto verzamelt? En wie krijgt toegang tot 
die gegevens? Wie is verantwoordelijk wanneer een volledige 
geautomatiseerde, zelfrijdende auto betrokken is bij een 
ongeval? Zelfrijdende auto’s zijn ook alleen maar mogelijk 
als de noodzakelijke infrastructuur beschikbaar is, zoals 
verkeerslichten die kunnen communiceren met de auto.

interstandox: Zullen zelfrijdende auto’s het verkeer veiliger 
maken?
Prof. Dr. Willi Diez: Ja. Betrouwbare schattingen hebben 
het over een daling van de ongevallen tot 40 percent, maar 
dat zou wel in een rustig tempo gebeuren, gespreid over de 
volgende decennia.

interstandox: Hoe sterk bedreigt dit onze sector? 
Prof. Dr. Willi Diez: Zelfrijdende auto’s en smartcars zijn 
slechts twee van de vele factoren die de ontwikkeling van de 
industrie zullen beïnvloeden. Een andere heel belangrijke 
factor die nu bovendien moeilijk is te voorspellen, is het 
gedrag van de consumenten. Hoeveel mensen zullen deze 
nieuwe technologie willen hebben? Hoeveel mensen zullen 
dit kunnen betalen? Bovendien zullen de meer complexe 
technologie, de nieuwe materialen en materiaalcombinaties 
de herstellingen duurder maken. Daarvan zullen de 
schadeherstelbedrijven profiteren. Vergeet ook niet 
dat dalende ongevallencijfers niet nieuw zijn en het is 
onwaarschijnlijk dat de cijfers zomaar plots zullen dalen.  
Er is dus tijd voor de bedrijven om zich aan te passen.

interstandox: Wat kunnen de bedrijven nu al doen? 
Prof. Dr. Willi Diez: Ze moeten zich tijdig informeren en 
uitzoeken in welk segment ze waarschijnlijk extra inkomsten 
kunnen genereren. Er zijn op dit moment kansen in het auto-
onderhoud, met andere woorden de ‘car care’. Statistieken 
tonen aan dat mensen hun auto’s aanzienlijk langer 
houden en daarom ook meer investeren in hun onderhoud. 
Schadeherstelbedrijven kunnen verder extra inkomsten 
genereren door zich te specialiseren in vintage of collections 
cars of door zich te richten op industriewerk. 

Professor Willi Diez is directeur van het ‘Institute 
for the Automotive Industry’ aan de Universiteit 
voor Economie en Milieu in Geislingen, Duitsland. 
Hij is ook lid van verschillende raden van bestuur 
en van adviescomités van diverse bedrijven in de 
auto-industrie.

de smartcar
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“Ik ben een professional en klaar voor de toekomst. Ik  
gebruik mijn specialistische kennis met de efficiënte  
producten die standaard zijn als Standox je partner is.”

Ons recept voor succes is eenvoudig: innovatieve productsystemen en efficiënte 
applicatietechnieken, zoals Applicatie in 1 Arbeidsgang, bieden een uitstekende 
kwaliteit. 
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