
Notícias
17/ago/2019
A MERCEDES AMG PETRONAS Formula OneTM Team, conta com a Spies
Hecker para “trabalhar a fluidez”

A MERCEDES AMG PETRONAS, consagrada campeã do Mundial de Construtores, com
sede em Brackley, Inglaterra, é apaixonada pelas tintas da Spies Hecker utilizadas nos seus
carros de competição e na frota de camiões da equipa.

Ler mais&

14/mar/2018
Axalta ganha Prémio de Liderança de Mercado com produtos de repintura globais

Filadélfia, PA – 15 de março de 2018: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) foi
distinguida com o Prémio de Liderança de Mercado Frost & Sullivan 2017 na área de tintas
de repintura industriais automóveis, que reconheceu as marcas de repintura da empresa,
Cromax®, Spies Hecker® e Standox® como as melhores da categoria a nível mundial.

Ler mais&

26/out/2017
Spies Hecker nomeada Marca de Tinta do Ano de 2018 nos Irish Auto Trade
Awards

A Spies Hecker foi nomeada Marca de Tinta do Ano nos Irish Auto Trade Awards 2018. O
troféu especialmente concebido foi apresentado a David Dempsey, gestor de vendas do
Vehicle Refinish da Crown Paints Ireland - distribuidor Spies Hecker no mercado irlandês -
na cerimónia de entrega de prémios que teve lugar em Carton House, no condado de
Kildare, Irlanda, a 26 de outubro de 2017.

Ler mais&

25/out/2017
Spies Hecker nomeada Marca de Tinta do Ano de 2018 nos Irish Auto Trade
Awards

A equipa utiliza os produtos Spies Hecker ao longo do ano. Durante os tempos de curtos e
de alta pressão entre corridas, a velocidade da Spies Hecker mostra todo o seu potencial.

Ler mais&

30/jun/2017
Carro de corrida aprovado para circular na via pública: Brutal S1 pintado com a tinta
Spies Hecker

Carro de corrida aprovado para circular na via pública: Brutal S1 pintado com a tinta Spies
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Hecker.
Ler mais&
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