De hedendaagse beeldhouwer-schilder David Gerstein vertrouwt op
Standox
De kleurrijke 3D-metaalsculpturen van David Gerstein zijn ontworpen om er fantastisch
uit te zien voor tientallen jaren, vandaar dat de Israëlische popart-artiest Standox
vertrouwt.

+

De kunstw erken van David Gerstein zijn beroemd in galerijen en openbare ruimtes over de
hele w ereld, en ze hebben allemaal één ding gemeen: de heldere regenboogkleuren die het
handelsmerk van de 73-jarige zijn gew orden. Om ervoor te zorgen dat de kunstw erken
permanent w orden beschermd tegen het w eer, gebruikt Gerstein schadeherstel laksystemen
van Standox.
Gerstein en zijn team gebruiken lasertechnologie om het zw are metalen kunstw erk in de
nodige vormen te brengen. De figuren die Gerstein bijvoorbeeld in Peloton W ave heeft
gemonteerd op een enorme gebogen stalen boog en in zijn karakteristieke felle kleuren heeft
geschilderd, zijn met de laser gesneden. Voor een permanent glanzende afw erking brengt
Gerstein eerst Standohyd Plus Basecoat met een kw ast aan op het gepoedercoate substraat
en brengt hij vervolgens een Standocryl Klarlack aan in de spuitcabine om de sculpturen te
beschermen tegen w eersinvloeden en mechanische schade. Het geeft ze ook een hoogglans
afw erking.
"De lakken van Standox w orden niet alleen gekenmerkt door hun glans maar ook door hun
bestendigheid," zegt Olaf Adamek, brandmanager bij Standox voor Europe, het MiddenOosten en Afrika. " W e zijn verheugd dat w e ervoor kunnen zorgen dat de unieke sculpturen
van Gerstein jarenlang hun kleurrijke uiterlijk behouden."
Bezoek w w w .davidgerstein.com om enkele kunstw erken van Gerstein te bekijken en ga voor
meer informatie over Standox naar w w w .standox.com/nl.
Over Standox
Standox, één van de w ereldw ijde lakmerken van Axalta, ondersteunt haar klanten door
middel van premium producten en consulting op maat. Als één van Europa’s toonaangevende
lakmerken uit het Duitse W uppertal, biedt Standox,innovatieve productsystemen, superieure
laktechnologie en een nauw keurige kleurovereenkomst. De positie van het merk als leidende
partner voor de automotive industrie blijkt uit de approvals van grote automobielfabrikanten.
Standox helpt professionele schadeherstellers bij het behalen van de beste resultaten.
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