
Virtueel offroad racen met Standox in DIRT 5

DIRT 5, de volgende generatie van de iconische offroad- en rally-
videogame van de Britse videogame-ontwikkelaar Codemasters, werd op 6
november 2020 uitgebracht compleet met het Standox-logo in de in-game
kleurstelling-editor.

27 januari 2021 - Jungles, oude ruïnes, Rio de Janeiro: tijdens het spannende
racen van DIRT 5 leggen de voertuigen extreme offroad-routes over de hele wereld
af. Ze worden daarbij vergezeld door Standox, een wereldwijd schadeherstelmerk
van Axalta, een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en
poedercoatings. Het iconische blauwe vlinderdasje, het Standox-logo, is
beschikbaar in de in-game kleurstelling-editor. Spelers kunnen het logo op hun
voertuig plaatsen wanneer zij zelf een kleurstelling samenstellen. Zij hebben daarbij
keuze uit 13 voertuigklassen uit zeven decennia automobielgeschiedenis.

Olaf Adamek, Brand Manager bij Axalta Refinish voor Europa, het Midden-Oosten
en Afrika, zegt: “Van NASCAR tot Formule 1, de betrokkenheid van Axalta bij de
autosport kent een lange geschiedenis waar we erg trots op zijn. Dankzij Standox
hebben we nu ook een stevige plaats veroverd in de gamingwereld. We zijn een
specialist op het gebied van felle kleuren, speciale voertuiglak en professionele
lakreparaties, of het nu gaat om een deuk die je op een parkeerterrein oploopt of
een schade door vallende stenen in een virtuele jungle.”

DIRT 5 is beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series
S, Xbox Series X en Steam (voor de pc). Ga voor meer informatie over de
betrokkenheid van Axalta bij de motorsport
naar www.refinish.axalta.eu/motorsports. Meer informatie over Standox vindt u
op www.standox.nl of neem contact op met een deskundige adviseur van Standox.

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 - de kunst van het
schade herstellen.
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