De Axalta wandkalender voor 2021 is een hommage aan sterk
motorsporterfgoed
16 december 2020 - Axalta, een toonaangevende w ereldw ijde leverancier van vloeibare en
poedercoatings, laat de harten van motorsportfans sneller kloppen met de onthulling van de
w andkalender voor 2021 - Brilliantly Fast – die door de schadehersteldivisie in Europa, het
Midden-Oosten en Afrika (EMEA) is samengesteld. De kalender looft studentenraces en is een
passend eerbetoon aan de professionele motorsportteams die in 2020 ongeëvenaard succes
hebben behaald.
Axalta heeft een rijke geschiedenis in de motorsport dankzij de premium schadeherstelmerken
Cromax, Spies Hecker en Standox. Axalta is een officiële teamleverancier van het zevenvoudig
FIA Formula One TM w ereldkampioen voor constructeurs* Mercedes-AMG Petronas Formula
One Team. Axalta is ook een strategische partner van TOYOTA GAZOO Racing Europe, het
Monster Energy Yamaha MotoGP Team en het Hendrick Motorsports NASCAR-team. Axalta
sponsort studentenraces in heel Europa vanuit het Bright Futures-programma dat actieve
deelname aan de vakken op het gebied van w etenschap, technologie, engineering en
w iskunde (science, technology, engineering and math, STEM) bevordert.
Iedere verbluffende maandfoto in Brilliantly Fast laat de kleurstelling, aerodynamische vorm of
bekw aamheid op het circuit perfect zien. BluePoint siert de maand april, de w innende
deelname aan de Bridgestone W orld Solar Challenge 2019 door de Australische outback van
het Belgische Agoria Solar Team, een studentenraceteam van de Universiteit van Leuven. De
Mercedes-AMG F1 W 11 EQ Performance-raceauto op het circuit met op de achtergrond een
brandende oranje zonsondergang prijkt op de maand september.
Olaf Adamek, Brand Manager van de schadehersteldivisie bij Axalta voor EMEA, zegt: “Sport is
een teamprestatie en dit geldt met name in de motorsport. Het succes van de coureur of rijder
hangt grotendeels af van de technologische expertise en innovatie die het bredere team van
ingenieurs met zich meebrengt. W e zijn dan ook zeer trots dat w e ons steentje bijdragen
door professionele motorsport- en studentenraceteams te ondersteunen met Axalta
technologie. En het is passend dat w e die teams eren in een visueel verbluffende kalender.”
Brilliantly Fast en de afbeeldingen ervan zijn beschikbaar om online te bekijken of gratis te
dow nloaden op axalta.eu/calendar2021.
Voor meer informatie over Axalta en de links naar motorsport, gaat u naar
w w w .axaltaracing.com. Ga voor meer informatie over Axalta naar w w w .refinish.axalta.eu.
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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