
Comunicado de imprensa  

                                                                                                                                                                           

 

 

Para Divulgação Imediata 

 

A Renault galardoa a Axalta Coating Systems com o Prémio 

Fornecedor na Categoria de Inovação 
 

Basileia, Suíça – 6 de Setembro de 2016: A Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), 

fabricante líder global de tintas líquidas e em pó, foi homenageada pelo fabricante de 

carros Francês Renault com o prémio de fornecedor na categoria de inovação pela sua 

mais recente tecnologia de vernizes de cura rápida, numa cerimónia que decorreu em 

Paris, França, em 20 de Junho de 2016.   

 

A Axalta foi a única empresa galardoada este ano pela Renault na categoria de 

inovação.  

 

Adrien Schrobiltgen, Vice-Presidente de Sistemas de Repintura da Axalta para a região 

da Europa, Médio Oriente e África, e Laurent Oliveras, Country Business Manager de 

Sistemas de Repintura da Axalta em França, receberam o prémio em representação da 

Axalta das mãos de M. Gaspar GASCON ABELLAN – Product Engineer Director da 

Renault.  

 

Schrobiltgen comenta, “Sentimo-nos muito honrados por termos sido escolhidos pela 

Renault para este galardão. A Axalta é uma empresa motivada pelo desejo de ajudar 

os seus clientes a atingir os seus objectivos, o que se traduz em investimentos 

contínuos no desenvolvimento das mais recentes inovações para atender as 

necessidades específicas dos clientes. Expandimos, recentemente, o nosso Centro de 

Tecnologia Europeu em Wuppertal, Alemanha, sede das nossas instalações para a 

investigação de tintas líquidas, onde 300 profissionais pesquisam e criam tintas e 

serviços de última geração, para podermos continuar a proporcionar aos nossos 

clientes tecnologia de vanguarda.” 
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A Renault concedeu igualmente no evento prémios nas categorias da Qualidade, 

Responsabilidade Social Corporativa e Design. 

 

Para mais informações sobre a Axalta Coating Systems, visite o site 

www.axaltacoatingsystems.com. Saiba mais sobre os nossos vernizes de cura rápida 

através do Relatório de Sustentabilidade da Axalta 2014-2015 em 

www.axaltacs.com/axaltasustainability. 

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das 

Tintas 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a tintas líquidas e em pó 

e a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e que aportam 

cor e beleza. Desde os veículos ligeiros das OEM’s, veículos comerciais e aplicações 

de repintura, aos motores eléctricos, construção e “pipelines”, as nossas tintas foram 

desenvolvidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e possibilitar maior 

durabilidade aos materiais que pintamos. Com um legado de 150 anos na indústria de 

tintas, os 12,800 funcionários da Axalta continuam a desenvolver as melhores soluções 

para atender, cada dia, através dos nossos melhores sistemas, e processos de 

aplicação e tecnologia, os mais de 100,000 clientes da Axalta espalhados por 130 

países. Para obter mais informação visite o site axaltacoatingsystems.com e 

acompanhe-nos no Twitter através de @axalta e no LinkedIn. 
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