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Axalta Coating Systems pokonała dystans 1 000 km na rzecz 

organizacji charytatywnej  
 

Bazylea, Szwajcaria – 5 czerwiec 2017 r. – firma Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, już po raz siódmy z rzędu 

uczestniczyła w maratonie rowerowym na dystansie 1 000 km, zbierając środki dla Kom op 

tegen Kanker (KOTK) – najbardziej znanej belgijskiej organizacji charytatywnej na rzecz 

chorych na raka. Od 25 do 28 maja 2017 r. trzy zespoły z firmy Axalta pokonywały dziennie 

dystans 250 km, każdorazowo kończąc trasę w Mechelen, gdzie mieści się belgijskie biuro 

i zakład produkcyjny Axalta. Uczestnictwo firmy odzwierciedla jej ogromne zaangażowanie 

w inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

Pracownicy belgijskiego oddziału Axalta zbierali środki na wiele sposobów - między innymi 

sprzedawali kwiaty, ręcznie robione pisanki i domowej roboty naleśniki. W sumie zgromadzono 

ponad 15 000 euro, które następnie przekazano organizacji charytatywnej KOTK. Pieniądze 

zostaną przeznaczone na badania kliniczne, które pomogą poprawić rokowania i podnieść 

jakość życia pacjentów chorych na raka. 

 

Luc van den Hemel, Plant Manager w oddziale Axalty, w Mechelen, powiedział: „Nasi 

rowerzyści powinni być dumni nie tylko ze swojego osiągnięcia, które wymagało odpowiedniej 

kondycji, lecz także z zebranej kwoty, jaka wesprze tę wspaniałą organizację charytatywną. 

Chciałbym podziękować wszystkim za zaangażowanie i okazaną pomoc”. 

 

W tegorocznym maratonie rowerowym na dystansie 1 000 km zorganizowanym przez KOTK 

wzięło udział ponad 800 zespołów, które łącznie zebrały 4 085 000 euro. 
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Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronie www.axalta.pl. Szczegóły na 

temat maratonu rowerowego znajdują się na stronie www.1000km.be. 

 

 

 
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. 
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