
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Til øjeblikkelig offentliggørelse 

 
Axalta Coating Systems overtager Metalak, Spies Heckers importør 
i Holland og Belgien 
 

Breda, Holland – 3. juli 2015: Den 1. juli 2015 har Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), en 

af verdens førende leverandører af våd- og pulverlakker, avsluttet købet af Metalak Benelux 

BV. I mere end 60 år har Metalak været enedistributør af Axaltas Spies Hecker®-

lakprodukter, der sælges i Holland og i Flandern, Belgien. Metalak, der tidligere var en 

privatejet virksomhed, har kontorer i Bornem i Belgien og i Tiel i Holland, og virksomheden 

vil fortsat blive drevet under navnet Metalak. Aftalen sker med øjeblikkelig virkning. 

 

Dirk Lippens, der er Country Business Manager hos Axalta i Benelux, siger, "Metalak har 

haft stor succes på markedet for kvalitetslakering i Holland og Belgien, og virksomheden har 

længerevarende relationer med hundredvis af uafhængige værksteder og flere 

reparationsnetværk. Med denne overtagelse styrkes Axaltas position på markedet, og den 

gør det muligt for os at optimere vores driftsmæssige infrastruktur, samtidig med at den 

komplementerer vores salgsaktiviteter. Vi har dermed en fantastisk mulighed for at skabe 

vækst i vores virksomhed på disse to hurtigtvoksende europæiske markeder. Hele Benelux-

teamet har stort fokus på vores kunder, og vi ser frem til de nye muligheder, vi får med 

denne overtagelse". 

 

Metalaks administrerende direktør og ejer, Bas van de Ven, bliver som Business Director 

hos Metalak en del af Axaltas ledelsesteam for Benelux, og han vil fortsætte som driftsleder 

for Metalak i Benelux. Han siger: "Jeg taler på vegne af alle mine kolleger, når jeg siger, at 

dette er en spændende tid for os. Vi er nu en del af Axalta. Og selvom det er en ændring, så 

forbliver den support, vi yder til vores kunder, bestemt den samme. De vil fortsat få samme 
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personlige serviceniveau, som de er vant til hos os i Metalak, bortset fra, at denne service og 

support nu bakkes op af Axalta." 

 

Metalak vil stadig være salgsorganisation for Spies Hecker og for Metalaks Plus Paint-

produkter, der sælges i Holland og Belgien. 

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og tilfører 

kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores overfladebehandlinger er 

udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de materialer, vi overfladebehandler, 

holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til 

elektriske motorer, bygninger og rør.  Med mere end 145 års erfaring inden for 

overfladebehandling finder Axaltas over 12.000 medarbejdere stadig endnu bedre løsninger 

til vores mere end 120.000 kunder i 130 lande med vores overfladebehandling, 

applikationssystemer og teknologi i topklasse. For yderligere oplysninger, besøg 

axaltacoatingsystems.com og følg os på @axalta på Twitter og på LinkedIn.  
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