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Axalta Coating Systems przejmuje Spencer Coatings Group 

 

Bazylea, Szwajcaria, 1 czerwca 2017 r. – firma Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, podpisała umowę przejęcia firmy 

Spencer Coatings Group, czołowego producenta wysokiej jakości farb i lakierów stosowanych 

na ciężkim sprzęcie oraz w branży przemysłowej, naftowej, gazowej oraz szklarskiej. Nie 

ujawniono warunków finansowych umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Firma Spencer Coatings Group powstała w 1909 r. i jest największym niezależnym 

producentem lakierów przemysłowych w Wielkiej Brytanii. Pasmo sukcesów, jakie odnotowuje 

od dekad, przypisuje się trwałym, wysokiej jakości produktom oraz niezrównanej obsłudze 

klienta. Firma znana jest z systemów poliuretanowych Acothane™ przeznaczonych do 

wewnętrznego i zewnętrznego powlekania rurociągów oraz charakteryzujących się wysoką 

wydajnością i ochroną antykorozyjną lakierów z linii Corroless™ do konstrukcji stalowych. 

Spencer słynie również z bardzo wydajnych lakierów wodnych do zastosowań szklarskich 

i ogólnoprzemysłowych. 

 

„Jesteśmy niezwykle dumni, że firma Spencer Coatings Group wstąpiła w szeregi Axalty. 

Wiodące na rynku przemysłowym rozwiązania technologiczne firmy Spencer doskonale 

uzupełniają obecne portfolio naszej firmy. Przejęcie pozwoli na wprowadzenie naszych 

innowacyjnych rozwiązań w nowych regionach, jak również zapewni klientom obu firm dostęp 

do dodatkowych technologii. Przedsiębiorstwa wyznają te same wartości, koncentrując się na 

jak najlepszej obsłudze klienta, jak również angażując się w rynki farb i lakierów 

przemysłowych” – powiedział Michael Cash, Axalta Senior Vice President and President, 

Industrial Coatings. 
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„Przez ostatnie dwadzieścia lat budowaliśmy firmę specjalizującą się w farbach do zastosowań 

przemysłowych. Tworzyliśmy innowacyjne produkty, z których korzystają klienci nie tylko 

w Wielkiej Brytanii, lecz także poza nią. Chcemy nadal się rozwijać i cieszyć się zaufaniem, 

jakim darzą nas nasi pracownicy i klienci. Uznaliśmy, że firma Spencer Coatings Group powinna 

stać się częścią większego przedsiębiorstwa, co otworzy przed nami nowe możliwości. Axalta 

Coating Systems to firma o światowym zasięgu, która opracowuje innowacyjne rozwiązania 

i jest dla nas najlepszym partnerem. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość” – dodaje 

Phil Buck, Managing Director Spencer Coatings Group. 

 

Trzy, znajdujące się w Anglii, zakłady produkcyjne firmy Spencer dostarczają produkty do 

zastosowań przemysłowych na terenie Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Więcej informacji 

o produktach firmy Spencer Coatings Group można znaleźć na stronie: 

www.spencercoatings.co.uk. 

 

Spencer Coatings Group 

Firma Spencer Coatings Group prowadzi działalność w oparciu o specjalistyczną wiedzę 

techniczną, zaangażowanie, wytężoną pracę oraz najlepszą obsługę klienta. Farby i lakiery 

firmy Spencer są efektem ponad stuletniego doświadczenia w branży oraz zaangażowania 

w badania i rozwój. Od konstrukcji offshore po stalowe, od rurociągów po posadzki w zakładach 

produkcyjnych – wszystkie produkty firmy Spencer są tworzone z myślą o konkretnym 

zastosowaniu. 

 

 
O Axalta Coating Systems  
 

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 

ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 13 000 pracowników firmy Axalta stale 

poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując 

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

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

 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.spencercoatings.co.uk&esheet=51562529&newsitemid=20170522005145&lan=en-US&anchor=www.spencercoatings.co.uk&index=1&md5=9666431e08efbfda0a3a6f0dddc5a451
http://www.axalta.com/
https://twitter.com/Axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta
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