
                                                                                                                                                                           

 

 
 

 
 
 

 

 

Para Divulgação Imediata 
 

 

A Axalta Coating Systems Adquire a Metalak, Importador da 
Spies Hecker na Holanda e Bélgica.  
 
Breda, Holanda – 3 de Julho de 2015: No dia 1 de Julho de 2015, a Axalta Coating 

Systems (NYSE:AXTA), um dos principais fornecedores globais de tintas líquidas e 

em pó, concluiu a aquisição da assinou um para a aquisição da empresa Metalak 

Benelux BV. A Metalak foi, durante mais de 60 anos, o distribuidor exclusivo dos 

produtos de repintura automóvel da marca Spies Hecker®, da Axalta, comercializados 

na Holanda e nos Flandres, Bélgica. Outrora uma empresa privada, a Metalak possui 

escritórios em Bornem, Bélgica e em Tiel, Holanda, e continuará a operar sob o nome 

de Metalak. O acordo produzirá efeitos de imediato.   
 

Dirk Lippens, Country Business Manager da Axalta para a região do Benelux, 

comenta, “Metalak tem desenvolvido com êxito a sua actividade no segmento 

premium do mercado da repintura automóvel na Holanda e Bélgica por muitos anos, e 

tem vindo a consolidar relações de longa duração com centenas de oficinas 

independentes e diversas redes oficinais. Esta aquisição fortalece a presença da 

Axalta no mercado e destina-se a optimizar a nossa infra-estrutura operacional e, 

simultaneamente, complementar as nossas actividades comerciais. Temos uma 

oportunidade fantástica para expandir os nossos negócios nestes dois mercados 

Europeus tão dinâmicos. Toda a equipa do Benelux está totalmente focada nos 

nossos clientes e estamos ansiosos pelas novas oportunidades que acarretam esta 

aquisição.” 
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Bas van de Ven, managing director e proprietário da Metalak, vai incorporar a Equipa de 

Gestão Benelux da Axalta, exercendo a função de business director da Metalak, e continuará 

como Operational Lead da Metalak no Benelux. Bas van de Ven comenta, “Falo em nome de 

todos os meus colegas ao afirmar que este é um momento empolgante para todos nós. Agora 

fazemos parte da Axalta. E embora isso seja uma mudança, o apoio que oferecemos aos 

nossos clientes certamente não mudará. Vão continuar a receber o mesmo nível de serviço 

personalizado a que estão habituados enquanto Metalak, só que agora esse serviço e suporte 

será respaldado pelo apoio da Axalta.” 

 

Metalak permanecerá como organização comercial para a Spies Hecker e para os produtos 

Paint Plus da Metalak comercializados na Holanda e Bélgica.  

 

Sobre Axalta Coating Systems 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente as tintas líquida e em 

pó e a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e que 

aportam cor e beleza. Desde os veículos ligeiros das OEM’s, veículos comerciais e 

aplicações de repintura, aos motores eléctricos, construção e “pipelines”, as nossas 

tintas foram desenvolvidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 

possibilitar maior durabilidade aos materiais que pintamos. Com um legado de mais 

de 145 anos na indústria de Tintas, os mais de 12,000 funcionários da Axalta 

continuam a desenvolver as melhores soluções para atender, cada dia, através dos 

nossos melhores sistemas, e processos de aplicação e tecnologia, os mais de 

120,000 clientes da Axalta espalhados por 130 países. Para obter mais informação 

visite o site axaltacoatingsystems.com e acompanhe-nos no Twitter através de 

@axalta e no LinkedIn.   
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