
Lacktillbehörsmärket Audurra utökar sin produktportfölj

Nytillskott kompletterar hela lackeringsprocessen perfekt

19 januari 2022 – Audurra, det europeiska lacktillbehörsmärket från Axalta, en
ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, har utökat sin
produktportfölj, som nu täcker ännu fler verkstadsbehov. Produkterna – som
innefattar allt från slipmedel och maskeringstillbehör till personlig skyddsutrustning,
lackstativ och slipmaskiner – tillhandahålls via Axaltas globala premiumlackmärken
Cromax®, Spies Hecker och Standox samt Axaltas budgetmärken.

Olaf Adamek, Axaltas refinish brand manager för Europa, Mellanöstern och Afrika,
säger: ”Som Axalta-varumärke passar Audurras produkter perfekt ihop med
Cromax, Spies Hecker och Standox och levereras med samma kvalitetsgaranti. För
våra verkstäder är det inte bara praktiskt att kunna införskaffa alla tillbehör till
lackreparationsprocessen från sitt föredragna lackvarumärke, utan det gör även att
de kan känna sig säkra på att produkterna kommer att leva upp till de högsta
professionella standarderna. Samtliga Audurra-produkter testas grundligt på våra
regionala kurscenter innan de tas in i portföljen.”

Det utökade utbudet från Audurra innefattar: en innovativ sliplösningsvagn för
optimal organisation, excenterslipar, en liten och tystgående men kraftfull
mikroslipsats för punktslipning, klibbdukar särskilt avsedda för vattenbaserade och
VOC-kompatibla system, 80 °C maskeringstejp i fem olika bredder, dubbelhäftande
maskeringstejp samt skyddsglasögon.

Men Audurras utbud består inte bara av produkter och verktyg. På Audurras
webbplats har lackerare även tillgång till utbildningsvideor och affischer med
arbetsrutiner som hjälper dem att hantera de tio vanligaste reparationsprocesserna
med Audurra kombinerat med Cromax, Spies Hecker och Standox.

”Genom att kontinuerligt utöka Audurras redan omfattande sortiment förser vi våra
lackerare med optimala lösningar för varje steg i lackeringsprocessen, för
reparationer på en helt ny kvalitetsnivå. Och de framgångar vi sett med Audurra så
här långt understryker inte bara hur mycket valuta det ger för pengarna, utan visar
även att vi tillgodoser marknadens behov”, sammanfattar Adamek.

Mer information finns på www.audurra.com, där du även kan ladda ned de praktiska
reparationsprocessaffischerna och videorna från Cromax, Spies Hecker och
Standox.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för professionella
lackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta
kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska
Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens
digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala
verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta
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marknadsinsikter, utan även genom att förse dem med uppdrag tack vare
omfattande godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och
försäkringsbolag. Standox – lackeringens ädla konst.
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