BEDRIJVENPARK MEDEL

OVER AXALTA

Axalta is een toonaangevend, internationaal 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, de coatings zijn
ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de
materialen die het bedrijf lakt langer
te laten meegaan. Met meer dan 150
jaar ervaring in de coatingsindustrie,
blijven de 14.000 medewerkers van
Axalta manieren vinden om de ruim
100.000 klanten in 130 landen elke dag
beter te dienen met de beste coatings,
toepassingssystemen en technologie.
Voor meer informatie, ga naar
axalta.nl of volg Axalta @Axalta
op Twitter en op LinkedIn.

TOEKOMST
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AXALTA VESTIGT ZICH
OP MEDEL IN TIEL
Axalta (NYSE: AXTA), een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibareen poedercoatings zal zich vanaf 2021 op Businesspark Medel in Tiel vestigen. De
bouw voor de ultramoderne faciliteit voor de Nederlandse Refinish-activiteiten is
onlangs van start gegaan.
Zodra de bouw is voltooid, zullen Axalta's wereldwijde
merken voor de schadeherstelmarkt in Nederland Cromax, Spies Hecker, Standox en Syrox - verhuizen van
hun huidige locatie naar de nieuwe faciliteit op Business
Park Medel, in Tiel, in het centrum van Nederland. Op
de nieuwe locatie zal ook Metalak B.V. gehuisvest zijn die
sinds 1955 Spies Hecker vertegenwoordigt in Nederland.

KANSEN
"Dit is een zeer opwindende tijd voor onze schadeherstelactiviteiten in Nederland. Er is een periode van groei
en verandering geweest na onze overname van Metalak
in 2015. We zijn het vermogen van onze huidige locatie,
om ons te ondersteunen in de manier waarop we dat
nodig hebben, ontgroeid. Maar verandering brengt kan-
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sen met zich mee en deze greenfield-locatie op Business
Park Medel in Tiel, is voor ons de perfecte locatie om te
bouwen aan de toekomst in Nederland", zegt Jim Muse,
vice president van de schadehersteldivisie bij Axalta voor
Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

LOKALE KLEURONTWIKKELING
Axalta's perceel in Business Park Medel heeft een
oppervlakte van 12.000 m2 en zal na voltooiing een
onderkomen van 7.250 m2 huisvesten dat bestaat uit een
kantoorruimte van drie verdiepingen, een magazijn, een
nieuw Axalta Trainingscentrum en een aparte kleurmakerij. De kleurmakerij maakt onderdeel uit van Axalta's
directe distributiebenadering die zowel grote klanten
bedient als lokale kleurontwikkeling ondersteunt.

Jim Muse: "We zijn altijd op zoek naar verbetering van onze ondersteuning aan onze
klanten. Met het oog op de toekomst zetten
we ons in om een state-of-the-art faciliteit te
bouwen. Met het nieuwe trainingscentrum
zijn we in staat om aan de toekomstige behoeften van de markt te voldoen, terwijl de
nieuwe kantoren en het geavanceerde geautomatiseerde magazijn ons de mogelijkheid
geven om onze dagelijkse activiteiten naar
een hoger niveau te tillen en om uitstekend talent aan te trekken en te behouden.
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Vandaag maken we van Axalta een stabiele
partner in de Nederlandse schadeherstelmarkt voor de toekomst."

DICHTBIJ
Business Park Medel - een duurzaam, economisch en veilig modern bedrijventerrein
- was een ideale keuze op basis van de bereikbaarheid en de nabijheid van belangrijke
transportwegen. De locatie in Tiel, dezelfde
plaats als Axalta's huidige Refinish locatie,
zorgt ervoor dat Axalta dichtbij haar klanten
in heel Nederland blijft.
Voor meer informatie over Axalta kunt
u terecht op www.axalta.nl en voor meer
informatie over Axalta Refinish kunt u
terecht op www.refinish.axalta.eu.
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