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Axalta Coating pedala 1000 km na Bélgica em nome de uma 
instituição de beneficência de luta contra o contra  
 

Basileia, Suíça – 6 de junho de 2017 – Pelo sétimo ano consecutivo, a Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), um dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, participou 

num passeio de bicicleta de 1000 km para angariar fundos para a Kom op tegen Kanker 

(KOTK), uma instituição de beneficência de luta contra o cancro líder na Bélgica. De 25 a 28 de 

maio de 2017, três equipas da Axalta pedalaram 250 km de bicicleta em cada um dos quatro 

dias, com todos os percursos a terminarem em Mechelen, Bélgica, onde estão situados o 

escritório e as instalações de produção belgas da Axalta. A participação da Axalta reflete o forte 

compromisso da empresa com as suas iniciativas de responsabilidade social e empresarial. 

 

Os colaboradores da Axalta na Bélgica angariaram 15 000 euros para a KOTK através de 

várias atividades de angariação de fundos como a venda de flores e produtos de fabrico 

caseiro como ovos da Páscoa e panquecas. A instituição de beneficência utilizará os fundos na 

investigação clínica para atingir uma maior capacidade de sobrevivência e melhor qualidade de 

vida para os doentes de cancro.  

 

Luc van den Hemel, diretor da fábrica da Axalta em Mechelen, afirmou: “Os nossos ciclistas 

deveriam estar orgulhosos não só pela sua proeza física, mas também dos fundos angariados 

para uma causa tão importante. Gostaria de agradecer a todos os que apoiaram os nossos 

esforços para esta extraordinária instituição de beneficência.”  

 

As mais de 800 equipas que participaram no passeio de bicicleta de 1000 km da KOTK em 

2017 angariaram 4.085,000 euros.  
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Para mais informações sobre a Axalta, visite www.axalta.com e para mais informações sobre o 

passeio de bicicleta, visite www.1000km.be. 
 

Sobre a Axalta Coating Systems  

A Axalta é uma empresa líder global que se dedica exclusivamente a tintas líquidas e em pó e 

a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza 

e cor. Desde veículos ligeiros de OEMs, veículos comerciais e aplicações de repintura a 

motores elétricos, edifícios e condutas, as nossas tintas foram concebidas para evitar a 

corrosão, aumentar a produtividade e oferecer mais durabilidade aos materiais que pintamos. 

Com mais de 150 anos de experiência na indústria das tintas, os 13 000 colaboradores da 

Axalta continuam a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, 

aos mais de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de 

aplicação e tecnologias. Para mais informações, visite axalta.com e siga-nos em @Axalta no 

Twitter e LinkedIn. 
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