
Audurra utvider sin lakk produktportefølje

De siste produktene kompletterer hele lakkprosessen

9 februar 2021 – Audurra, European Refinish produkt-merke fra Axalta, en ledende
global leverandør av flytende- og pulver lakk, har utvidet sin produktportefølje for å
dekke flere av verkstedenes behov. Produktene - som varierer fra slipemidler og
maskeringsprodukter, til personlig verneutstyr, malingsstativ og slipemaskiner –
leveres gjennom Axaltas høykvalitets Refinish globale varemerker som Cromax®,
Spies Hecker og Standox, samt dets rimeligere merker.

Olaf Adamek, Axaltas Refinish Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika, sier,
“Axaltas Audurra produkter er den perfekte match med, og har samme
kvalitetsgaranti som, Cromax, Spies Hecker og Standox. For våre karosseri-
verksteder er det enkelt å kunne bestille alt tilleggsutstyr for lakkprosessen fra sitt
utvalgte lakkmerke, og gir dem tryggheten av å vite at produktene vil yte den aller
høyeste profesjonelle standard. Alle Audurra produktene er nøye testet i våre
regionale Training Centres før de kan inngå i porteføljen.”

Audurras nye produkter inkluderer: en smart Sanding Solution Cart for perfekt
orden; Random Orbital Sanders; lite, stillegående og sterkt Micro Spot Sander Set;
Track Cloths utviklet spesielt for vannbaserte og VOC systemer; 80oC Masking
Tape i fem forskjellige bredder; og Safety Glasses.

Audurras nye utvalg inneholder mer enn produkter og verktøy. På Audurras
webside har lakkerere tilgang til opplæringsvideoer, og standard instruksjonshefter,
som alle hjelper lakkerere å utføre de 10 mest vanlige reparasjonsprosessene med
Audurra og Cromax, Spies Hecker og Standox.

“Ved kontinuerlig å utvide Audurras allerede omfattende produktutvalg, utstyrer vi
våre lakkerere med de optimale løsningene for hvert trinn i reparasjonsprosessen,
og sikrer en høyere reparasjonskvalitet. Audurras suksess har hittil vist ikke bare
et gunstig pris-prestasjon resultat, men også at vi møter etterspørselen i
markedet,” konkluderer Adamek.

Mer informasjon, og nedlastning av de praktiske Cromax, Spies Hecker og Standox
reparasjonsprosess- hefter og videoer, finnes på www.audurra.com.

Om Standox

Standox, et av de globale varemerker innen billakk fra Axalta, er det beste valget
for fagfolk. Kunder kan stole på Standox for å oppnå de beste kvalitetsresultatene,
hver gang, nøyaktig og raskt. Som et merke produsert i Wuppertal, Tyskland,
sørger Standox for at kundene våre er klare for fremtidig digitalisering ved å
forbedre arbeidsflyten og arbeidsprosessene med digitale verktøy. Standox støtter
kundene videre, ikke bare med relevant markedsinnsikt, men også arbeidstilbud
takket være omfattende godkjenninger fra bilprodusenter så vel som flåte-,
leasings- og forsikringsselskaper, som gjenspeiler merkevarens posisjon som en
ledende partner i bilindustrien. Standox – omlakeringens kunst.
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