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Axalta inwestuje w nowe centrum produkcyjno-logistyczne 
w Chinach  
 

Nowy obiekt będzie wspierał rozwój rynku w południowych i środkowych Chinach oraz w całym 

regionie Azji i Pacyfiku. 

 

Szanghaj, Chiny – 23 listopada 2016 r. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i  proszkowych, poinformował o nowej inwestycji w mieście 

Nankin, Chiny. Nowa fabryka produkująca wysokiej jakości lakiery dla samochodów osobowych, 

pojazdów użytkowych i zastosowań przemysłowych, powstanie w parku przemysłowym 

Nanjing’s National Chemical Industrial Park na obszarze 170 000 m2. Centrum dystrybucji 

oraz pierwsze linie produkcyjne zostaną otwarte już na początku 2019 r. Pełną zdolność 

produkcyjną zakład osiągnie przed końcem 2020 roku. Inwestycja oczekuje na ostateczną 

aprobatę ze strony firmy, rządu i lokalnych władz. 

W nowej fabryce firmy Axalta produkowane będą miedzy innymi podkłady i grunty, lakiery 

bazowe, lakiery bezbarwne i żywice. Zakład będzie również wytwarzał lakiery elektroforetyczne 

AquaEC™ oraz lakiery Voltatex dla rozwiązań elektrycznych. Dodatkowo obiekt ma pełnić 

funkcję centrum logistyczno-dystrybucyjnego dla warsztatów lakierniczych i użytkowników 

przemysłowych w południowej i środkowej części kraju. Fabryka w Nankin będzie trzecim z 

kolei największym globalnym centrum operacyjnym firmy Axalta. 

„Chiny są dla nas rynkiem o strategicznym znaczeniu. Będziemy nadal inwestować w zdolności 

produkcyjne oraz sieć dystrybucyjną w tym regionie, aby wspierać rozwój naszych klientów i 

oferować im najwyższej jakości usługi” – wyjaśnia Charlie Shaver, Axalta Chairman i CEO. 

„Cieszymy się z decyzji firmy Axalta Coating Systems o podjęciu inwestycji budowy nowej 

fabryki w parku przemysłowym Nanjing Chemical Industrial Park” – powiedział Zhu Yuanshen, 

Deputy Director, Nanjing Chemical Industrial Park Management Committee. „Wierzymy, że jako 
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wiodący globalny dostawca lakierów firma Axalta będzie stosowała najnowocześniejsze 

rozwiązania i będzie produkować wysokiej klasy, ekologiczne lakiery, które przyczynią się do 

rozwoju lokalnej gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju branży motoryzacyjnej w Chinach”. 

„Dziękujemy za znakomitą współpracę i wsparcie ze strony władz miasta Nankin” – powiedział 

Luke Lu, Axalta Vice President i President of Axalta w Chinach. „Jesteśmy również otwarci na 

nowe szanse rozwoju w Chinach”.  

Prace przygotowawcze trwają. Specjaliści z firmy Axalta współpracują z lokalnymi władzami nad 

opracowaniem projektu. Podczas budowy zostaną wykorzystane najnowsze rozwiązania 

technologiczne w zakresie projektowania, inżynierii oraz materiałów. Sam proces produkcji 

będzie oparty na innowacyjnej technologii. Co więcej, fabryka zostanie wyposażona 

w nowoczesne rozwiązania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, ilość odpadów oraz 

wykorzystanych zasobów. W ten sposób nowa inwestycja pokrywa się z polityką firmy 

w zakresie ochrony środowiska. 

Producent lakierów, który w tym roku świętuje 150ta rocznicę powstania, jest w Chinach od 32 

lat. Na początku 2017 roku, w Szanghaju zostanie otwarte nowe Centrum Technologiczne 

Axalta dla regionu Azji i Pacyfiku o powierzchni 15 500 m2. Jego pracownicy będą prowadzić 

kluczowe prace badawczo-rozwojowe nad nowymi lakierami, zastosowaniami i rozwiązaniami 

na potrzeby klientów z całego regionu. 

O Axalta Coating Systems – 150 lat w przemyśle lakierniczym  
 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, 

która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze 

lakiery przeznaczone są dla producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych 

zajmujących się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników 

elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu 

korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na 

150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 12 800 pracowników firmy Axalta stale poszukuje 

sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 120 000 klientom w 130 krajach, oferując im 

najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej axaltacoatingsystems.com  i na Twitterze @Axalta oraz na LinkedIn. 
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