Interstandox
The world of vehicle refinishes
Karreveld afhænger af hastighed
Carrosserie Karreveld, et stort karrosseri- og lakeringsværksted i Belgien, behandler en stor
mængde ordrer. For at opnå en høj arbejdshastighed bruger de forceret tørring med Xtreme
klarlak fra Standox.
#

Læs mere

Standox-banneret på banen
Fach Auto Tech racerteam fra Sattel i kantonen Schw yz deltager i Porsche Mobil 1 Supercup
(og sikrede sig andenpladsen i mesterskabet i 2018). Motorhjelmen på sportsvognene med
næsten 500 hk er forsynet med logoer fra Standox og André Koch AG, der er ansvarlig for
salget af produkter fra Standox i Schw eiz. Nu er vi på vej ind i den nye sæson.
#

Læs mere

"Lejren!": Støtteinitiativ for den nye generation af unge fagfolk,
der arbejder i lakeringsværksteder.
Med støtteprogrammet "Lejren!" hjælper Artur Gevelhoff Autolacke GmbH ved München sine
kunder med at få deres lærlinge klar til deres eksaminer og deres karrierer.
#

Læs mere

Austin-Healeyen blev reddet!
En meget speciel patient for bilteknikeren Dirk Beumer og hans medarbejdere: En AustinHealey fra 1959 med alvorlige skader på fronten. Reparation og restaurering af den elegante
roadster viste sig at være kompliceret - men det mundede ud i, at denne klassiske bil nu ser
ud, som om den lige er rullet af samlebåndet.
#

Læs mere

Brugervideoer til krævende autolakerere
Med "Standovision" giver de professionelle autolakerere råd om korrekt og økonomisk brug af
Standox-produkter.
#

Læs mere

Standox i Kina

Standox i Kina
I forbindelse med markedslanceringen i Kina organiserede Standox et prestigefyldt event på
det nyåbnede uddannelsescenter i Chengdu.
#

Læs mere

Standowin iQ Cloud sammenkobler digital farvestyring
Med Standow in iQ Cloud bliver farvestyring pålidelig, hurtig, effektiv – og nu fuldstændigt
trådløs.
#

Læs mere

Sådan udvikles en ny farve
Hos en lakproducent som Axalta Coating Systems går farvedesignere tidligt i gang med at
overveje kommende farvetrends – det tager immervæk ca. to år at udvikle en ny farve. En af
årsagerne: Der skal tages højde for mange produktionsrelaterede aspekter ud over
æstetikken.
#

Læs mere

Hvordan vil fremtidens bilfabrik se ud?
Fremtidens fabrikker vil bruge digitale teknologier til at etablere tætte netværksforbindelser
mellem placeringer, til at planlægge produktionstrin mere præcist og til at opnå mere effektiv
brug af energikilder.
#

Læs mere

e.GO Life: Elbilen for alle
Til foråret går den tyske opstartsvirksomhed e.GO Mobile AG i gang med at masseproducere
en praktisk og virkelig billig elbil.
#

Læs mere

Jubilæum: Standox Information Center i Wuppertal fejrer 20 års
jubilæum
Informationscenteret i W uppertal er centrum for Standox' uddannelsesfaciliteter – og fejrer 20
års jubilæum i år.
#

Læs mere

Gullwing vender tilbage

Gullwing vender tilbage
Der blev kun bygget 1400 Mercedes-Benz 300 SL'ere mellem 1954 og 1957. Med 175 hk og en
tophastighed på 250 km/t var det den hurtigste sportsvogn i verden på det tidspunkt.
#

Læs mere

Biler og personligheder
Med sin 2019 vægkalender, "Biler og personligheder", viser Standox, at der ofte er et meget
specielt forhold mellem biler og deres ejere. De tolv billeder viser, at en bil nogle gange er
mere end bare et hjulsæt. Den er indbegrebet af ejerens livsstil.
#

Læs mere

Ny Standofleet Wash Primer
Standox udvider sit produktsortiment til erhvervskøretøjer med den nye Reaction Primer Pro.
Det giver ikke kun en god grunding, men sørger også for effektiv korrosionsbeskyttelse af
metalunderlag helt uden kromat.
#

Læs mere

En opgave for eksperterne
Koenigseggs superbiler bruger Standox, fordi kvaliteten skal være i højsædet
#

Læs mere

Smart Refinishers og Standox
For Evan Smart, indehaver af Smart Refinishers i Aberdeen, Skotland, er der én ting, der tæller
mere end nogen andre: tilfredse kunder.
#

Læs mere

Hvornår vil vi begynde at se autonome biler?
Motorkøretøjsbranchen ser på udviklingen af selvkørende biler med en blanding af fascination
og frygt. Da selvkørende biler burde medføre en reduktion i antallet af ulykker, kan det koste
indtjening for værkstederne.
#

Læs mere

I Porsche-drømmeland

I Porsche-drømmeland
"Early 911" i W uppertal er en af verdens førende specialister i Porsche 911-veteranmodeller.
#

Læs mere

Classic Days 2018
Standox ved dette års hede Classic Days
#

Læs mere

Standox skaber en hvirvelvind af støv i DiRT
En Ford Escort med Standox-logo i en snestorm – et enestående motiv fra DiRT 4.
#

Læs mere

Blade
En sportsvogn med 700 hk
#

Læs mere

David Gerstein
Den verdensberømte pop-kunstner maler med Standox
#

Læs mere

Klassiske biler skinner som nye
KEY Museum nær Izmir i Tyrkiet har mere end 170 klassiske køretøjer – mange af dem er
sjældenheder. Standox hjælper med viden og de rigtige produkter til restaureringsarbejdet på
disse værdifulde ældre køretøjer.
#

Læs mere

En opgave for eksperterne

En opgave for eksperterne
Den skulle bare have fjernet lidt rust. Men den orange Porsche Targa endte med at blive
fuldstændigt restaureret.
#

Læs mere

Avanceret support
Den hollandske virksomhed Spierings Mobile Cranes og deres partnerværksted USB van
Duynhoven B.V. har fået et helt nyt lakeringssystem, og det har givet fantastiske resultater.
#
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