
Press review
 

PÓS-VENDA | 11.03.2020

De modo a torná-los mais claros e, por
isso, mais fáceis de compreender ,a
Spies Hecker atualizou o design dos
rótulos dos seus produtos.

Ler mais

 

PÓS-VENDA | 06.05.2020

Mais do que nunca as oficinas devem
mostrar uma enorme consciência
ambiental, acima de tudo por razões
de higiene face aos problemas
causados pela pandemia. É por isso,
que Joachim Hinz, Brand Manager da
Spies Hecker na Europa, Médio
Oriente e África, abordou a
importância da sustentabilidade e
ofereceu orientação no que as oficinas
podem fazer para melhorar a respetiva
sustentabilidade ambiental.

Ler mais

 

JORNAL DAS OFICINAS | 13.05.2020

A Axalta desenvolveu, ao longo das
últimas semanas, um conjunto de
atividades junto da sua rede de
distribuição, clientes finais e equipas
com o objetivo de melhorar e
aprimorar competências em repintura.

Ler mais
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JORNAL DAS OFICINAS | 07.11.2019

A oficina de pintura da Mercedes-AMG
Petronas Motorsport em Brackley,
Inglaterra, é responsável por garantir
que tudo tem uma boa aparência,
desde os protetores de ouvidos dos
auscultadores.

Ler mais

 

JORNAL DAS OFICINAS | 20.04.2020

A Mercedes-Benz AG renovou a
aprovação das Spies Hecker e
Standox, marcas de repintura premium
e mundiais da Axalta, um dos
principais fornecedores mundiais de
tintas líquidas e em pó.

Ler mais

 

PÓS-VENDA | 12.12.19

A Axalta recebeu hoje, no seu centro
de formação na zona de Sintra, uma
Turma de Pintor de Viaturas do Centro
de Formação Profissional da Aldeia de
Santa Isabel.

Ler mais
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PÓS-VENDA | 11.04.2019

 

PÓS-VENDA | 18.03.2019

 

PÓS-VENDA | 05.02.2019
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O Acquire Quantum EFX e o
Voltaprem 5000 da Axalta foram
distinguidos na categoria de Ciência e
Engenharia de Materiais, nos prémios
Edison Best New Products, que
tiveram lugar a 4 de abril na cidade de
Nova Iorque.

Ler mais

A Axalta desenvolveu um novo verde
perolado Petronas para a Mercedes-
AMG Petronas Motorsport na Fórmula
1.

Ler mais

Através das ferramentas de Gestão da
Cor Digital, a Axalta trabalha em
conjunto com os fabricantes de
automóveis para disponibilizar
rapidamente as novas fórmulas de cor
para os seus clientes.

Ler mais
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PÓS-VENDA | 17.01.2019

Pela primeira vez na sua história de
cinco anos, a Cor para Automóveis do
Ano da Axalta revela uma cor
preparada para a personalização de
veículos em fábricas e no mercado
pós-venda.

Ler mais

 

JORNAL DAS OFICINAS | 15.01.2019

A Axalta publicou o 66.º Relatório de
Popularidade Mundial de Cores para
Automóveis, que revela que, em 2018,
o branco foi a principal escolha de cor
a nível mundial em veículos por parte
dos clientes.

Ler mais

 

JORNAL DAS OFICINAS | 10.05.2019

A base bicamada é aplicada e quando
começa a secar as irregularidades
tornam-se lentamente visíveis. No
entanto, este problema pode ser
evitado. Evgeny Khmelev, Head of
Training da Spies Hecker na Europa,
Médio Oriente e África, utiliza a base
bicamada Permahyd Hi-TEC 480 para
ilustrar sugestões práticas para evitar
esses efeitos indesejados na
reparação de cores metalizadas.

Ler mais
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PÓS-VENDA | 06.12.2018

A melhoria do processo de repintura
tem sido o foco da Axalta, com o
objetivo de aumentar a rentabilidade
das oficinas, conforme explica João
Calha.

Ler mais

 

PÓS-VENDA | 14.11.2018

A Axalta realizou a inauguração oficial
do seu Centro de Inovação Global, o
maior centro de investigação e
desenvolvimento de tintas e cores
(I&D) do mundo com uma cerimónia de
inauguração a 7 de novembro.

Ler mais

 

PÓS-VENDA | 02.11.2018

Os veículos comerciais estão sujeitos
a um esforço extremo todos os dias,
pelo que o primário é particularmente
importante não só para preparar a
superfície, como também para
proteger contra a corrosão. O novo
wash-primer Permafleet 4140 da Spies
Hecker faz isso sem a adição de
cromato de zinco.

Ler mais
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PÓS-VENDA | 10.04.2018

Spies Hecker apresenta resultados da
"oficina modelo"

Ler mais&
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