
Axalta Refinish introduceert nieuwe, energiebesparende
daglichtlamp Q-Lite

19 april 2022 – Autoschadeherstellers hebben optimale lichtomstandigheden nodig
voor het correct uitvoeren van schadetaxaties, het vergelijken van de autokleur
met stalen of het controleren van de pas gespoten afwerking op stofinsluitingen.
Voor autoschadeherstelbedrijven in Nederland lanceert Axalta Refinish Q-Lite, de
nieuwe, draadloze LED-daglichtlamp waarmee autoschadeherstellers
energiebesparender en efficiënter kunnen werken.

“Wij zijn erop toegespitst dat onze productinnovaties bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelen binnen het autoschadeherstelbedrijf,” zegt Michell Carbo,
Technical Manager bij Axalta Refinish Nederland. “De Q-Lite is duurzamer; dankzij
de nieuwste energiebesparende LED-lampen en verbeterde batterijtechnologie is de
nieuwe daglichtlamp waar dan ook en op elk moment van de dag klaar voor
gebruik.”

De Q-Lite daglichtlamp heeft een verbeterd optisch systeem met 15 krachtige LED’s
voor een feller licht. Autoschadeherstellers kunnen de lichtintensiteitsniveaus in
meerdere fasen instellen, waardoor zij zowel lichte als zeer donkere metallic kleuren
nauwkeurig kunnen vergelijken. Q-Lite geeft helder daglicht – vergelijkbaar met
middaglicht – evenals warm avondlicht.

De Q-Lite heeft een robuust ontwerp waardoor het nog gemakkelijker in gebruik is
in de drukke werkplaats. Zo heeft de daglichtlamp een extra rubberen coating en
een verhoogde stabiliteit waardoor het minder makkelijk van een voertuig kan
vallen. De toegevoegde oplaadindicator is beter te overzien en het knoppengebied
is zodanig aangepast dat het betere bescherming biedt tegen onbedoelde
bediening.

Ga voor meer informatie over de nieuwe Q-Lite daglichtlamp of over Axalta Refinish
naar www.refinish.axalta.eu.

Over Standox

Standox, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is de beste keuze voor professionele
schadeherstellers Klanten kunnen op Standox vertrouwen om, elke keer weer,
accuraat en snel resultaten van de beste kwaliteit te behalen. Ons merk wordt
vervaardigd in Wuppertal, Duitsland. Standox zorgt ervoor dat haar onze klanten
klaar zijn voor toekomstige digitalisering door werkprocessen te verbeteren met
digitale hulpmiddelen. Standox ondersteunt klanten met relevante marktinzichten
dankzij uitgebreide goedkeuringen van autofabrikanten evenals fleet-, lease- en
verzekeringsmaatschappijen. Dit weerspiegelt de positie van het merk als een
toonaangevende partner voor de automobielindustrie. Standox – the art of
refinishing.
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