Spies Hecker-kalendern 2019: Lackeringsmästerverk

Lackerare lägger ofta ned dussintals timmar på ett projekt. De ägnar passionerat varje ledig minut åt det. Det här arbetet får
dock sällan den uppmärksamhet som det förtjänar. I sin kalender för 2019 Out of the Dark hyllar Spies Hecker dem som varje år
skapar mästerverk i lack. Den berömda nederländska fotostudion van der Vaart fångade 12 lackeringsverkstäder och deras
favoritverk på bild.
Nicolas Morand och Bert Galster från den schweiziska verkstaden NF-Performance har
lyckats med att bli presenterade två gånger i Spies Hecker-kalendern. Deras mest
framgångsrika visningsbil, en trimmad grön Audi A4 med anpassad lackering, tillhör
lackeraren Kezman Slobodan och visas med stolthet på sidan för oktober. Slobodan vann,
bland annat, den europeiska titeln på mässan ”Tuning World Bodensee”. Deras
kopparfärgade Audi R8 GT tog sig till och med till kalenderomslaget. Företagets båda
grundare brinner för sitt arbete: Den 29-årige Morand visste redan vid 14 års ålder att han
ville starta ett biltrimningsföretag, och sprutpistolkonstnären Galster har lackerat sedan han
var 11. Tack vare sin fantastiska teknik efterfrågas han inte bara i Europa, utan får
regelbundet beställningar från Dubai, Moskva eller Manila.

Den schweiziska verkstaden NF-Performance
har redan vunnit priser för sin magnifika Audi.

Dödskallar på dragsterns motorhuv
Lackeringsverkstaden IDENTICA zu Eltz, som är ganska oansenlig och ligger avskilt, är belägen i den bayerska kommunen Fensterbach (i
närheten av Amberg, Tyskland). Samtidigt är det som VD:n Max zu Eltz presenterar som paradnummer allt annat än anspråkslöst: 1997
Ford Mustang-dragstern, som är kraftfull och imponerande och som ägs av Florian Übel, sprutmålades hos zu Eltz. Übel deltar i dragracing
i Tyskland, Storbritannien och Sverige, och hans största framgång hittills var vid det tyska mästerskapet. Den imponerande
dödskallearmén på Mustangens motorhuv bör ge honom ytterligare respekt från sina motståndare i framtiden.
Ansök nu inför nästa års kalender
I kalendern för 2020 erbjuder Spies Hecker även lackeringsverkstäder en plattform för att visa sina bästa verk. ”Vi ber redan nu karosserioch lackeringsföretag om att skicka in sina ansökningar inför kalendern 2020”, säger Joachim Hinz, Spies Hecker, varumärkeschef för
Europa, Mellanöstern och Afrika. Intressenter kan skicka in bilder på fordon och verkstäder samt detaljerad information om det lackerade
objektet till följande e-postadress: karsten.juers@axaltacs.com. Sista datum för ansökningarna är 29 februari 2019.
Alla tolv bilderna i Spies Heckers kalender för 2019, Out of the Dark, finns online på www.spieshecker.se/kalender2019.
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