
Logo Standox na wirtualnych trasach rajdowych DIRT 5

Marzec 2021 r. – Dżungle, starożytne ruiny, Rio de Janeiro – DIRT 5 pozwala
graczom pokonywać emocjonujące trasy rajdowe z całego świata. A temu
wszystkiemu towarzyszy Standox, globalna marka renowacyjna firmy Axalta,
wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych. Charakterystyczne
logo marki Standox jest dostępne dla graczy w edytorze graficznym karoserii.
Gracz może je umieścić na nadwoziu podczas tworzenia własnego samochodu.
Pojazdy są podzielone na 13 klas obejmujących łącznie 70 lat historii motoryzacji.

Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i Afrykę:
„Axalta od wielu lat angażuje się w sporty motorowe – od NASCAR po F1. Jesteśmy
z tego dumni. Dzięki Standox trafiliśmy teraz do świata gier. Specjalizujemy się
w pięknych kolorach, specjalnych wykończeniach i profesjonalnych naprawach
lakierniczych. Nasze produkty i rozwiązania sprawdzają się zarówno w przypadku
drobnych szkód parkingowych, jak i uszkodzeń spowodowanych skałami
uderzającymi w nadwozie podczas rajdu po dżungli”.

Gra DIRT 5 jest dostępna na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox
Series S, Xbox Series X i komputery PC (Steam). Więcej informacji na temat
zaangażowania firmy Axalta w sporty motorowe na
stronie www.refinish.axalta.eu/motorsports. Więcej informacji na temat marki
Standox można znaleźć na stronie www.standox.pl. Zapraszamy też do kontaktu
z doradcami Standox.

O marce Standox

Standox, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, to
najlepszy wybór dla profesjonalnych serwisów. Klienci mogą polegać na produktach
marki Standox, ponieważ szybko uzyskają zamierzony efekt i najwyższej klasy
wykończenie. Marka pochodząca z niemieckiego Wuppertalu pomaga w
przygotowaniu klientów na cyfrową przyszłość poprzez poprawę wydajności
procesów i ich digitalizację za pomocą cyfrowych narzędzi. Standox wspiera
klientów nie tylko dzieląc się z nimi wiedzą, ale również zapewniając strumień zleceń
dzięki licznym aprobatom producentów samochodów i wsparciu firm leasingowych,
flotowych oraz ubezpieczeniowych, które dowodzą pozycji marki jako wiodącego
partnera dla firm z branży motoryzacyjnej. Standox – sztuka lakierowania.
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