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Oznámení
Dohoda o technologické spolupráci s McLaren
Společnost AkzoNobel se stává hlavním technologickým partnerem skupiny McLaren
Group poté, co rozšířila a prohloubila aktuální partnerství s Vodafone McLaren
Mercedes.
Datum oznámení této dohody o spolupráci se na den shoduje s představením nového vozu
Formule 1 - MP4-26 v Berlíně. Tento nový monopost nese logo společnosti Akzo Nobel na
ploše zadního spoileru.
Obě společnosti spojily své síly od roku 2008, kdy se společnost Akzo Nobel,
prostřednictvím značky Sikkens, stala oficiálním dodavatelem nátěrových systémů pro tým
Formule 1 - Vodafone McLaren Mercedes. Předmětem nové, čtyřleté dohody, je úzká
spolupráce společnosti Akzo Nobel s McLaren Racing za účelem dalšího rozvoje
technologií pro extrémní prostředí, které by byly použitelné v seriálu Formule 1, ale i v
širších průmyslových aplikacích.
"Naše inovativní schopnosti ideálně vyhovují vysokým požadavkům McLaren na výkonnost",
řekl Hans Wijers, Akzo Nobel CEO. " Díky společně nabytým znalostem, které jsme získali z
již existujícího partnerství, jsme mohli neuvěřitelných 80% těchto řešení, šitých na míru pro
McLaren, využít také ve prospěch zákazníků společnosti Akzo Nobel ".
Vzrušení
"Nyní, s podepsáním nové a vzrušující dohody, budeme pokračovat v nadějné a
průkopnické práci, která by v nejbližší době měla oběma společnostem přinést vývoj a
realizaci další generace dokonalých produktů a nátěrových systémů".
Také prezident McLaren Group, Ron Dennis, dodává: " Jsme velice nakloněni naší
společné expanzi se společností Akzo Nobel, která již přispěla k několika zlepšením
výkonnosti a efektivity, včetně snížení hmotnosti našeho monopostu ve Formuli 1 a snížení
vytvrzovacího času nátěru na polovinu".
" Hluboké odborné znalosti jsou nezbytností pro naši konkurenceschopnost, a proto se
těšíme na úspěšné zkoumání v dalších oblastech, kde můžeme zúročit kombinaci a spojení
našich inovativních schopností."
Nový, pozoruhodný vůz Formule 1 - MP4 - 26, který je opatřen sofistikovaným, vysoce
lesklým nátěrovým systémem Sikkens, bude pilotován bývalými vítězi seriálu Formule 1 Jensonem Buttonem a Lewisem Hamiltonem. První Velká cena Formule 1 roku 2011 se
pojede 13.března v Bahrajnu.

