
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Renault overhandigt Axalta Coating Systems de Supplier 
Award voor innovatie 
 

Bazel, Zwitserland - 1 september 2016: Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), 

wereldwijd toonaangevend ontwikkelaar en producent van vloeibare en 

poederlakken, werd op 20 juni 2016 door de Franse autofabrikant Renault beloond 

met een leveranciersprijs voor innovatie, voor de nieuwe Refinish snelhardende 

blanke laktechnologie, tijdens een officiële plechtigheid in Parijs.  

 

Axalta is trouwens het enige bedrijf dat dit jaar van Renault een award kreeg in de 

categorie innovatie. 

 

Adrien Schrobiltgen, Axalta’s vice president voor Refinish Europa, het Midden-

Oosten & Afrika, en Laurent Oliveras, Axalta’s country businessmanager voor 

Frankrijk, ontvingen in naam van Axalta de prijs uit de handen van Gaspar Gascon 

Abellan, Product Engineer Director van Renault. 

 

Schrobiltgen over de erkenning: “We zijn vereerd dat we door Renault werden 

uitverkoren voor deze prijs. Axalta is een bedrijf dat duidelijk zijn klanten wenst te 

helpen bij het halen van hun doelstellingen en dat betekent dat we onophoudelijk 

investeren in nieuwe ontwikkelingen die inspelen op soms heel specifieke noden van 

de klanten. We hebben bv. zopas ons European Technology Center in het Duitse 

Wuppertal uitgebreid. In dit onderzoekscentrum voor vloeibare lakken werken 300 

professionals aan het onderzoek en het ontwerp van de volgende generatie lakken 
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en diensten met slechts één doel: onze klanten blijven voorzien van baanbrekende 

technologie.”   

 

Renault reikte tijdens hetzelfde event ook awards uit voor kwaliteit, sociaal 

ondernemerschap en design. 

 

Meer informatie over Axalta Coating Systems vindt u op 

www.axaltacoatingsystems.com. En alles over de nieuwe Refinish snelhardende 

blanke laktechnologie vindt u in Axalta’s Duurzaamheidsverslag 2014-2015 op 

www.axaltacs.com/axaltasustainability. 

 

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 

axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @axalta en op LinkedIn 
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