
 

 
 

 
 
 

 

 

For Umiddelbar Publisering 
 

Axalta Coating Systems kjøper opp Metalak, Spies Hecker-importør 
i Nederland og Belgia 
 

Breda, Nederland – 3. juli 2015: Den 1. juli 2015 fullførte Axalta Coating Systems 

(NYSE:AXTA), en ledende global leverandør av flytende lakk og pulverlakk, oppkjøpet av 

Metalak Benelux BV. I over 60 år har Metalak vært eksklusiv distributør av Axaltas Spies 

Hecker®-lakkprodukter som selges i Nederland og i Flandern, Belgia. Den tidligere privateide 

virksomheten Metalak har kontorer i Bornem, Belgia og i Tiel, Nederland, og vil fortsette å 

drive under navnet Metalak. Avtalen vil tre i kraft umiddelbart. 

 

Dirk Lippens, regionsforretningssjef for Axalta i Benelux, sier: "Metalak har vært suksessrike 

i lakkmarkedets toppsegment i Nederland og Belgia, og har etablert langsiktige forhold med 

hundrevis av uavhengige bilverksteder og flere nettverk innenfor lakkeringsbransjen. Dette 

oppkjøpet styrker Axaltas posisjon i markedet og vil optimalisere vår driftsmessige 

infrastruktur samtidig som det utfyller salgsaktivitetene våre. Vi har en fantastisk mulighet til 

virksomhetsvekst i disse to travle europeiske markedene. Kundene står i fokus for hele 

Benelux-teamet, og vi ser frem til de nye mulighetene dette oppkjøpet vil bringe med seg." 

 

Metalaks administrerende direktør og eier, Bas van de Ven, slutter seg til Axaltas Benelux-

lederteam som forretningssjef Metalak, og fortsetter som driftsleder for Metalak i Benelux. 

Han sier: "Jeg snakker for alle kollegaene mine når jeg sier at dette er spennende tider for 

oss. Vi er nå en del av Axalta. Denne forandringen betyr definitivt ikke at støtten vi tilbyr 

kundene våre vil endre seg. De skal fortsatt motta den personlige servicen de har blitt vant til 

å kunne forvente seg fra Metalak, men nå vil servicen og støtten kombineres med støtte fra 

Axalta." 
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Metalak forblir salgsorganisasjon for Spies Hecker og for Metalaks Plus Paint-produkter som 

selges i Nederland og Belgia. 

 
Om Axalta Coating Systems 

Axalta er et ledende globalt selskap som kun fokuserer på lakkprodukter. Vi tilbyr våre 

kunder innovative, fargerike, vakre og varige løsninger på alt fra personbiler og kommersielle 

kjøretøy til elektriske motorer, bygninger og rørledninger. Våre lakkprodukter er utviklet for å 

forhindre korrosjon, øke produktivitet og bidra til at materialene varer lenger. Med over 145 

års erfaring i lakkindustrien, fortsetter over 12 000 ansatte i Axalta å finne nye måter for å 

bedre betjene de over 120 000 kundene våre, i 130 land. Hver dag med de beste 

lakkproduktene, påføringssystemene og teknologiene. For mer informasjon, vennligst besøk 

axaltacoatingsystems.com og følg oss @axalta på Twitter og på Linkedln. 
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