Standoxkalendern 2019: En väggkalender med karaktär
För många bilägare är deras fordon mer än bara ett transportmedel. Det representerar en
image och en livsstil. Den känslan är hörnstenen av Standox nya årskalender, som kallas
Cars & Characters. Fotografen framhäver fordonen på ett skickligt sätt och fångar
samtidigt karaktärerna bakom ratten.
Den holländska fotostudion van der Vaart har specialiserat sig på bilarnas värld i 35 år.
Mercedes, BMW , Hyundai, Renault, Tesla eller Volvo – det finns knappast en välkänd
biltillverkare de inte har fotograferat. Den nya Standoxkalendern – Cars & Characters – visar
varje bil i en typisk situation med sin ägare, som var och en har en speciell relation till sin bil.
Bildernas känsloladdade arrangemang visar ägarnas stolthet och entusiasm över sina bilar
och avslöjar även en del om personen bakom ratten.
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Italiensk elegans: den stilfulla Alfa
Romeo 4C med sin ägare
representerar juli.

Work hard, stay strong är mottot för den passionerade bonden som visas i januari. Då är det
inte så överraskande att hans Mercedes W 123 är hans glädje och stolthet. Denna fantastiska
klassiker anses än i dag vara närmast oförstörbar.
Julibilden lämnar inget utrymme för tvivel om att La vita e bella – eller, livet är vackert. Ägarens
livsstil, som utmärks av italiensk elegans, återspeglas perfekt av bilden. Mot den drömlika
bakgrunden av en idyllisk kustväg njuter föraren av företrädena hos den stilfulla Alfa Romeo
4C, och de två förenas i perfekt harmoni.
Två riktiga kraftpaket visar fascinationen för the American way of life i oktober. En graffitiprydd
tegelbyggnad på en typisk New York-gata utgör bakgrunden för ägaren, som är klädd i svart,
med tunga mc-stövlar och tatuerade armar, samt hans Ford Model B från 1932 som byggts om
till en hotrod. Hans livsmotto är Life is a beautiful ride, vilket avsiktligt är menat att tolkas både
bokstavligt och bildligt.
Standox har låtit kända fotografer skapade deras väggkalendrar i mer än 30 år. De finns inte
att köpa i handeln utan går exklusivt till det W uppertalbaserade lackvarumärkets kunder och
vänner. Vissa av bilderna, som exempelvis hotrod-bilden, kan laddas ner som skärmbild på
w w w .standox.se/characters.
Om Standox
Standox, ett av de globala varumärkena för billack från Axalta, ger sina kunder högsta
produktkvalitet och erbjuder även omfattande rådgivning för att erhålla de allra bästa
resultaten. Från sitt säte i tyska W uppertal levererar det ledande europeiska lackvarumärket
innovativa produktlösningar, överlägsen kulörmatchning och lackteknologi. Godkännanden
från de stora biltillverkarna speglar varumärkets position som en ledande partner till
bilindustrin. Standox hjälper professionella lackerare att uppnå resultat som är perfekta redan
från första början.
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