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Axalta Coating Systems, Renault Yenilikçi Tedarikçi Ödülü'nü Aldı

Basel, İsviçre – 5 Eylül 2016: Dünyanın önde gelen sıvı ve toz boya üreticilerinden Axalta

Coating Systems (NYSE: AXTA), hızlı kürleme vernik teknolojisi konusundaki yeniliklerinden

dolayı 20 Haziran 2016 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde yapılan etkinlik ile birlikte Fransız

araba üreticisi Renault tarafından tedarikçi ödülüne layık görüldü.

Axalta bu sene Renault tarafından inovasyon dalında ödüle layık görülen tek şirket oldu.

Axalta'nın Oto Tamir Boyası Sistemleri Avrupa, Orta Doğu & Afrika Başkan Yardımcısı

Adrien Schrobiltgen ve Fransa Oto Tamir Boyası Sistemleri İş Yöneticisi Laurent Oliveras,

Axalta adına Renault Ürün Mühendisi Direktörü M. Gaspar GASCON ABELLAN'dan ödülü

aldı.

Schrobiltgen, "Renault tarafından bu ödüle layık görülmek bizi onurlandırdı. Axalta,

müşterilerinin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olma isteğiyle motive olan bir şirkettir

ve bundan dolayı müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişen yeni

inovasyon alanlarına yatırım yapıyoruz.  Yakın zamanda, sıvı boya araştırma tesislerimizin

merkezi olan ve 300 uzmanının yeni nesil boya ve hizmetleri araştırıp oluşturduğu

Almanya'nın Wuppertal şehrinde bulunan Avrupa Teknoloji Merkezi'mizi genişlettik. Böylece,

müşterilerimize son teknolojileri ulaştırmaya devam edebiliyoruz" şeklinde düşüncelerini

ifade etti.
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Renault, yapılan etkinlikte Kalite, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Tasarım dallarında da

ödüller verdi.

Axalta Coating Systems ile ilgili daha fazla bilgi için www.axaltacoatingsystems.com sitesini

ziyaret edin.

Axalta’nın 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu'nda sunulan yeni hızlı kürleme vernik

hakkında daha fazla bilgi için www.axaltacs.com/axaltasustainability sitesini ziyaret edin.

Axalta Coating Systems Hakkında – Boya Sektöründe 150 Yılı Kutluyor
Axalta, yalnızca boya çeşitlerine odaklanan ve müşterilerine yenilikçi, renkli, estetik ve

sürdürülebilir çözümler sunan, dünya çapında lider bir şirkettir. Boyalarımız, hafif OEM

araçlarından ticari araçlara, oto tamir boya uygulamalardan elektrikli motorlara, bina ve

borulara, aşınmayı önlemek, üretkenliği artırmak ve kapladığımız materyallerin daha uzun

süre kullanılabilmesine imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Boya sektöründe yaklaşık 150

yıllık deneyimle, 12.800 kişilik Axalta ekibi olarak her gün 130 ülkede 100,000'den fazla

müşterimize en iyi boya, uygulama sistemleri ve teknolojilerle daha iyi hizmet vermenin

yollarını bulmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için axaltacoatingsystems.com dan,

Twitter'da @axalta hesabından veya LinkedIn de ziyaret edin.
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