
Audurra, et lakeringstilbehørsmærke, udvider deres
produktportefølje

De sidste nye produkter komplementerer hele lakeringsprocessen på
perfekt vis

Den 20. december 2021 – Audurra, det europæiske lakeringstilbehørsmærke fra
Axalta, en førende global leverandør af våd- og pulverlakker, har udvidet deres
produktportefølje, som nu dækker endnu flere af værkstedernes behov.
Produkterne – alt lige fra slibe- og maskeringsforsyninger til personlige
værnemidler, malerstande og slibemaskiner – leveres igennem Axaltas førende
globale lakeringsmærker Cromax®, Spies Hecker og Standox samt deres billigere
mærker.

Olaf Adamek, Axaltas Refinish Brand Manager for Europa, Mellemøsten og Afrika
udtaler følgende: ”Som et af Axaltas mærker er Audurra-produkterne et perfekt
match sammen med Cromax, Spies Hecker og Standox og alle produkterne er
underlagt den samme kvalitetsgaranti. Det faktum, at vores værksteder er i stand
til at finde alt det tilbehør, som hører til lakerings- og reparationsprocessen hos
deres foretrukne lakmærke er ikke bare praktiskt, det betyder også at de kan have
tillid til at produkternes ydeevne lever op til de højeste, professionelle standarder.
Alle Audurra-produkterne bliver testet meget nøje på vores regionale
oplæringssteder inden de tilføjes til porteføljen.”

Det udvidede udvalg fra Audurra inkluderer følgende: En innovativ
slibeløsningsvogn, som er ekstremt velorganiseret; forskellige excenter slibere, et
lille lydløst sæt mikro spot slibemaskiner med høj ydeevne; fedtklude, som er
beregnet til vandbaserede og VOC-godkendte systemer; 80oC malertape i fem
forskellige bredder; duplex malertape; og sikkerhedsbriller.

Udvalget fra Audurra indeholder ikke kun produkter og værktøj. På Audurras
hjemmeside har autolakerere desuden adgang til oplæringsvideoer og opslag om
standard driftsprocesser, som hjælper autolakerere med at håndtere de 10 mest
almindelige reparationsprocesser ved hjælp af Audurra og Cromax, Spies Hecker
samt Standox.

”Ved konstant at tilføje nye produkttyper til Audurras allerede omfattende
sortiment, leverer vi optimale løsninger til hele reparationsprocessen til vores
autolakerere, således at kvaliteten af deres reparationer kan nå op på et endnu
højere niveau. Og den succes som vi har noteret os m.h.t. Audurra indtil videre,
understreger ikke kun mærkets tiltrækkende pris og ydelsesforhold, men beviser
også at vi imødekommer efterspørgslen på markedet”, konkluderer Olaf Adamek.

Se venligst www.audurra.com for yderligere oplysninger samt for at hente de
praktiske opslag vedr. reparationsprocesserne og videoerne fra Cromax, Spies
Hecker og Standox.
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Standox, et globalt lakmærke fra Axalta, er det bedste valg til professionelle
autolakerere. Kunderne kan altid stole på, at Standox leverer de bedste
kvalitetsresultater, præcist og hurtigt - hver gang. Mærket Standox, der fremstilles
i Wuppertal, Tyskland, sikrer, at kunderne er klar til fremtidens digitalisering, ved at
forbedre arbejdsgange og arbejdsprocesser med digitale værktøjer. Standox
støtter ikke bare kunderne med relevant markedsindsigt, men også med
arbejdsopgaver, takket være omfattende godkendelser fra bilfabrikanter samt
flåde-, leasing- og forsikringsselskaber, der afspejler mærkets position som en
førende partner i bilbranchen. Standox – omlakeringens kunst.
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