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Axalta gaat nieuwe lakkenfabriek en logistiek centrum  
bouwen in Nanjing, China 
De fabriek zal Axalta’s productienetwerk uitbreiden om te kunnen 
inspelen op de marktgroei in heel zuidelijk en centraal China en ook de 
verdere Azië-Pacific regio 
 

Shanghai, China – 23 november 2016 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wereldwijd toonaangevend ontwikkelaar en producent van vloeibare en 

poederlakken, kondigde zopas aan dat het een nieuwe fabriek gaat bouwen in 

Nanjing, China. De productie-eenheid zal zich toespitsen op hoogkwalitatieve lakken 

voor personenwagens, commerciële voertuigen en ook op industriële lakken. De 

fabriek zal worden gebouwd op een terrein van meer dan 170.000m2 oppervlakte in 

het National Chemical Industrial Park (NCIP) van Nanjing. Verwacht wordt dat de 

fabriek, inclusief  een distributiecentrum, helemaal operationeel zijn tegen het einde 

van 2020 en dat de eerste productie zelfs kan worden opgestart begin 2019. Het 

project moet nog de finale goedkeuringen verkrijgen van het bedrijf zelf en van de 

bevoegde lokale overheden. 

De fabriek zal een ruim gamma Axalta producten produceren, waaronder primers, 

basislakken, blanke lakken en harsen. Het zal verder ook Axalta’s AquaEC™ e-coats 

gamma en Voltatex Energy Solutions lakken produceren. De vestiging zal ook 

fungeren als een logistiek en distributiecentrum voor Axalta’s schadeherstel- en 

industriële producten, voor klanten in de zuidelijke en centrale regio’s van het land. 
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De Nanjing fabriek zal later uitgroeien tot Axalta’s derde grootse vestiging in de 

wereld. 

"China is voor ons een strategische markt en we blijven investeren in de 

productiecapaciteit en ons netwerk. Zo zullen we onze klanten beter kunnen 

bedienen en onze dienstverlening verhogen om hun groei te ondersteunen", aldus 

Charlie Shaver, voorzitter en CEO van Axalta. 

De heer Zhu Yuanshen, adjunct-directeur van het Nanjing Chemical Industrial Park 

Management Committee, over de concrete plannen: "We zijn blij dat we Axalta 

Coating Systems kunnen verwelkomen en helpen met hun project in het Nanjing 

Chemical Industrial Park. Wij zijn ervan overtuigd dat de toonaangevende 

wereldwijde lakkenproducent zijn hoogwaardige productietechnologie kan aansturen 

in de nieuwe fabriek en milieuvriendelijke high-performance lakken zal produceren. 

Het bedrijf zal  bijdragen tot de lokale economie en de duurzame ontwikkeling van de 

Chinese auto-industrie." 

"We zijn erg dankbaar voor de uitstekende samenwerking en de begeleiding door de 

overheden in Nanjing. Ze helpen ons onze visie om te zetten in werkelijkheid," 

voegde Luke Lu, Axalta vicevoorzitter en voorzitter van Axalta in Groot-China er nog 

aan toe. "We kijken uit naar verdere groeimogelijkheden in China.” 

Het voorbereidende werk is intussen aan de gang en Axalta startte de nauwe 

samenwerking op met de lokale autoriteiten over de ontwerpfase en de ontwikkeling 

van bouwtechnische specificaties. De bouw van de nieuwe fabriek in Nanjing zal 

gebruikmaken van de allernieuwste bouwtechnieken, materialen en uitrusting van de 

productieprocessen. De productie-eenheid zal ook de nieuwste mitigatiesystemen en 

technologie voor emissie die beschikbaar is, inzetten om het energieverbruik, de 

afvoer van afval en het gebruik van hulpbronnen zoveel mogelijk te beperken. Al 

deze voorzieningen zullen de nieuwe fabriek in staat stellen om te voldoen aan 

Axalta's wereldwijde richtlijnen voor duurzaamheid en de bescherming van het 

leefmilieu. 

Het bedrijf Axalta dat wereldwijd zijn 150ste verjaardag viert, kwam 32 jaar geleden 

op de Chinese markt. Axalta's nieuw Asia Pacific Technology Center (APTC), een 

vestiging van 15.500m2 in Shanghai, opent overigens begin 2017. Het APTC zal 

fundamenteel onderzoek uitvoeren naar nieuwe laktoepassingen en vragen van de 



 

klanten ondersteunen in de hele regio. 

 

Over Axalta Coating Systems - 150 jaar toonaangevend in de lakindustrie 

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 150 jaar ervaring in de 

coatingsindustrie, blijven de 12.800 medewerkers van Axalta manieren vinden om 

onze ruim 100.000 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 
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