
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta Coating Systems bouwt gloednieuw ‘Global Innovation 
Center’ op The Navy Yard in Philadelphia, Pennsylvania. 
 
Het Global Innovation Center wordt de ‘hub’ van de wereldwijde R&D en 
een dynamische aanvulling van de business campus.  
 

Philadelphia, Pennsylvania, USA, 30 september 2015: Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), wereldwijd toonaangevend producent van vloeibare en poederlakken, 

kondigde onlangs aan dat zijn nieuwe Global Innovation Center gevestigd wordt op 

‘The Navy Yard’ in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Het gebouw met 16.000m2 

ruimte wordt de plek voor Axalta’s wereldwijde onderzoek, productontwikkeling en 

technologie initiatieven, en het zal nauw samenwerken met de andere technology 

centers in Amerika, Europa en Azië-Pacific.  

 

Het project is in handen van Liberty Property Trust en Synterra Partners. Axalta 

tekende met hen een langetermijnhuurcontract voor het gebouw. Het einde van de 

bouw wordt verwacht tegen eind 2017. Wanneer de nieuwe Axalta vestiging in 2018 

op volle kracht zal draaien zullen er 190 nieuwe jobs gecreëerd zijn in Philadelphia 

met wellicht nog bijkomende tewerkstelling de komende jaren. Het wereldwijde 

hoofdkwartier van Axalta bevindt zich overigens al in Philadelphia, en de kantoren 

voor Noord-Amerika in Glen Mills, Pennsylvania, en het trainingcenter in Exton, 

Pennsylvania. 

 

Charlie Shaver - Axalta voorzitter en CEO,  Kathy Manderino, staatssecretaris voor 

Arbeid & Industrie van de staat Pennsylvania en Michael Nutter, de burgemeester 
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van Philadelphia, kondigden het project officieel aan op The Navy Yard.  

 

“Innovatie is de drijvende kracht achter de groei van Axalta en zorgt voor de kennis 

en ervaring om ook de komende jaren te blijven beantwoorden aan de wensen van 

onze klanten,” verklaarde M. Shaver. “Lakken zijn een zeer belangrijke, zeg maar 

kritische component van zoveel dagelijkse producten. Auto’s en andere voertuigen, 

motoren en elektronische onderdelen, wisselstukken van auto’s, huishoudtoestellen 

en ontelbaar veel voorwerpen die niet alleen bestand moeten zijn tegen de 

weerselementen maar die ook mooi, duurzaam, energiezuinig en productief moeten 

zijn. Ons Global Innovation Center zal ervoor zorgen dat Axalta toonaangevend zal 

zijn in de laktechnologie over de hele wereld.”  

 

Het team wetenschappers en technici van Axalta in het Global Innovation Center zal 

de komende generatie(s) lakproducten ontwikkelen en alle nieuwe noden op de voet 

blijven volgen. Voertuigbouwers maken om brandstof te besparen, steeds meer 

gebruik van licht plastic en composietmaterialen die heel eigen lakformules vergen. 

Regelgevingen en eisen van de klant creëren een nood aan steeds weer nieuwe 

watergedragen lakken. Klanten uit de automobielsector vragen naar snellere en 

productievere toepassingssystemen en technologieën. De ontwikkeling van 

producten die aan al deze nieuwe vragen en behoeften zullen voldoen: dat is de 

missie van het Global Innovation Center en Axalta’s wereldwijde onderzoeks & 

ontwikkelingsnetwerk. 

  

Staatssecretaris Manderino voegde er ook nog aan toe dat "Axalta met zijn nieuwe 

Global Innovation Center in Philadelphia schitterend nieuws is voor de tewerkstelling 

in Pennsylvania. De komst van bijna 200 goedbetaalde banen zal de lokale economie 

ondersteunen en helpen om verdere groei te stimuleren rond the Navy Yard in 

Philadelphia." 

 

Michael A. Nutter, de burgemeester van Philadelphia, was natuurlijk blij: "De 

beslissing van Axalta om verder uit te breiden in Philadelphia en zijn Global 

Innovation Center op The Navy Yard te vestigen is eens te meer een bewijs van de 

status van Philadelphia als een van Amerika’s meest toonaangevende en ideale 

locaties voor innovatie en voor start-ups die blijven en groeien. We waren enthousiast 

toen het wereldwijde hoofdkantoor van Axalta naar Philadelphia kwam in 2013. En 



 

deze extra aanwezigheid, waardoor tegen 2018 bijna 200 nieuwe banen worden 

gecreëerd , is een signaal van de betrokkenheid van het bedrijf bij onze stad.” 

 

The Navy Yard staat bekend als een van de meest levendige en vooruitstrevende 

business locaties in de hele regio. Het is dan ook de perfecte plek voor de stevige 

ambities van Axalta inzake onderzoek en productontwikkeling. De nabijheid van het 

wereldwijde hoofdkantoor zorgt bovendien voor een makkelijke mobiliteit tussen het 

hoofdkantoor en het nieuwe Global Innovation Center, en het vergemakkelijkt dus 

ook de samenwerking en partnerships. The Navy Yard’s dynamische campus is ook 

een uitstekende locatie om nieuw talent aan te trekken want Axalta zal zijn 

personeelsbestand en productontwikkeling blijven uitbreiden. De campus is ideaal 

voor onderzoekers die vertrouwd zijn met een academische omgeving, zorgt voor 

een gunstig klimaat voor samenwerking en het delen van ideeën in een 

verscheidenheid van unieke ontmoetingsplaatsen zowel binnen als buiten. 

 

Barry Snyder, Senior Vice President en CTO bij Axalta: "Productontwikkeling is een 

gezamenlijk werk. Axalta’s technologie draait om polymeren, colloïden en 

materiaalwetenschap als scheikunde en tevens om reologie en optica, toegepast op 

lakformules en aanverwante processen. Het Global Innovation Center zal samen met 

onze wereldklasse experts en innovatieve tools, oplossingen aanreiken die voldoen 

aan de noden van onze klanten over de hele wereld." 

 

Over Axalta Coating Systems  

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 

duurzame oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, commerciële voertuigen en 

autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze 

coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de 

materialen die we lakken langer te laten meegaan. Met bijna 150 jaar ervaring in de 

coatingsindustrie, blijven de ongeveer 12.800 medewerkers van Axalta manieren 

vinden om onze ruim 120,000 klanten in 130 landen elke dag beter te dienen met de 

beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga naar 

www.axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @axalta en op LinkedIn. 

 

Over The Navy Yard 



 

De Navy Yard is een stedelijk ontwikkelingsproject van zo’n 485 hectare in de streek 

rond Philadelphia met een unieke en centrale ligging aan het water voor bedrijven, 

gefocust op slimme energie en duurzaamheid. The Navy Yard is de thuisbasis van 

meer dan 11.500 werknemers en 145 bedrijven in de diensten-, industriële productie- 

en onderzoek en ontwikkeling sectoren. Verdeeld over 65 hectare onroerend goed in 

een mix van historische gebouwen en nieuwe high-performance en LEED®- 

gecertificeerde gebouwen. PIDC, Philadelphia’s publiek-private instelling voor 

economische ontwikkeling, is de hoofdontwikkelaar van The Navy Yard. Meer > 

www.navyyard.org en/of volg NavyYardPhila op Twitter. 

 

Over Liberty Property Trust 

Liberty Property Trust (NYSE: LPT) is een leider in commercieel vastgoed, met 

klanten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in de ontwikkeling, aankoop, eigendom en het beheer van superieure 

kantoor- en bedrijfsruimten. Liberty’s portefeuille beschikt over bijna 975 hectare 

gespreid over 700 eigendommen, met kantoren, distributie- en lichte 

industriegebouwen voor 1.700 huurders. Op the Navy Yard in Philadelphia heeft 

Liberty samen met haar joint venture partner, Synterra Partners, meer dan 14 hectare 

ontwikkeld of in aanbouw, wat goed is voor  343 miljoen US$ privé investeringen tot 

nu toe. Meer > www.libertyproperty.com. 

 

### 

1,070 woorden 

 


