
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hemen yayınlanacaktır 
 
Axalta Boya Sistemleri Volvo Araç Kalite Mükemmellik Ödülünü aldı  
 
Wuppertal, Almanya, 19 Ağustos 2015: Dünyanın lider sıvı ve toz boya tedarikçilerinden 

Axalta Boya Sistemleri (NYSE:AXTA), 30 Haziran 2015 günü Axalta'nın Wuppertal, 

Almanya'daki tesislerinde düzenlenen özel bir törende Volvo Araç Kalite Mükemmellik 

Ödülüne (VQE) layık görüldü.  

 

VQE Ödülü, Volvo tarafından belirlenen Ödül gereksinimlerini karşılayan ve Güven, Lojistik 

ve Sertifikaların da dahil olduğu farklı çalışma alanlarında mükemmelliği ölçen bir kriterler 

dizisinde %100 başarı gösteren şirketlere veriliyor.  

 

Axalta Teknik ve Ticari Müdürü Patrick de Wolf ödülle ilgili şunları söyledi: "Bizi böyle bir ödül 

almaya götüren çalışmalar bir gecede olmadı. Müşterilerimize mümkün olan en iyi ürün ve 

hizmeti sunmaya kesin bir şekilde odaklanmış çok sayıda insanın bir ekip halinde birlikte 

çalışması ile oldu." 

 

Axalta'nın Wuppertal tesis müdürü Dr. Norbert Weckes, ödülü  

Axalta'nın OEM, EMEA İşletme Müdürü Albrecht Luick'le birlikte aldı. Weckes şunları 

söyledi: "Hepimiz her geçen gün daha da iyi olmaya gayret ediyoruz; dolayısıyla ekibimiz bu 

ödülü almaktan ötürü gurur duyuyor. Çok çalışmanın ve kaliteli performans sergilemeye dair 

bağlılığın karşılığını görmek mutluluk verici." 

 

Axalta Coating Systems Hakkında 

Axalta, yalnızca kaplama çeşitlerine odaklanan ve müşterilerine yenilikçi, renkli, estetik ve 

sürdürülebilir çözümler sunan, dünya çapında lider bir şirkettir. Kaplamalarımız, hafif OEM 

araçlarından ticari araçlara, son kat uygulamalardan elektrikli motorlar, bina ve borulara, 
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aşınmayı önlemek, üretkenliği artırmak ve kapladığımız materyallerin daha uzun süre 

kullanılabilmesine imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Kaplama sektöründe yaklaşık 150 yılı 

aşkın deneyimle, yaklaşık 12.800 kişilik Axalta ekibi olarak her gün 130 ülkede 12.000'den 

fazla müşterimize en iyi kaplamalar, uygulama sistemleri ve teknolojilerle daha iyi hizmet 

vermenin yollarını bulmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için axaltacoatingsystems.com 

adresini ziyaret edin ve Twitter'da@axalta hesabından ve LinkedIn den bizi takip edin.      
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