Nieuwe blauwe menglak voor Standoblue Basislack van Standox
Brillant Blau 125 van Standox, het lakmerk uit Wuppertal, zorgt voor een perfecte
kleurovereenkomst voor bepaalde blauwtinten.
17 maart 2021 - Blauw is een koele kleur, maar staat volgens psychologen voor positieve
w aarden zoals harmonie, tevredenheid, rust en helderheid. Met deze eigenschappen is het
geen verrassing dat blauw volgens het W ereldw ijde autokleur populariteitsrapport voor 2020
van Axalta de meest populaire chromatische kleur is voor nieuw e auto's. De kleur w ordt alleen
overtroffen door de dominante achromatische kleuren w it, zw art en grijs.
Aangezien veel autofabrikanten verschillende tinten blauw aanbieden in hun standaard
kleurenpaletten, lanceert Standox Brillant Blau 125, een nieuw e menglak voor het Standoblue
Basislack systeem. Het is een sterk chromatische groen-blauw e kleur dat zeer geschikt is voor
de reparatie van bepaalde blauw tinten. Deze nieuw e menglak is naast effectkleuren ook
passend voor gebruik in effen kleuren en zorgt voor een perfecte match met de originele tint.
De formules met Brillant Blau 125 zijn nu beschikbaar in Standow in iQ, de kleurmanagementsoftw are van Standox.
Meer informatie over Standox vindt u op w w w .standox.be of u neemt contact op met een
deskundige adviseur van Standox.
Over Standox
Standox, een w ereldw ijd lakmerk van Axalta, is de beste keuze voor professionele
schadeherstellers Klanten kunnen op Standox vertrouw en om, elke keer w eer, accuraat en
snel resultaten van de beste kw aliteit te behalen. Ons merk w ordt vervaardigd in W uppertal,
Duitsland. Standox zorgt ervoor dat haar onze klanten klaar zijn voor toekomstige
digitalisering door w erkprocessen te verbeteren met digitale hulpmiddelen. Standox
ondersteunt klanten met relevante marktinzichten dankzij uitgebreide goedkeuringen van
autofabrikanten evenals fleet-, lease- en verzekeringsmaatschappijen. Dit w eerspiegelt de
positie van het merk als een toonaangevende partner voor de automobielindustrie. Standox de kunst van het schade herstellen.
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