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Oranje is het nieuwe zwart 

 

De kleur oranje kan een polariserend effect hebben, mensen houden ervan of haten het. 

Als de huidige trends in mode, accessoires en auto's iets zijn om te volgen, verschuiven 

de opvattingen van consumenten over oranje snel naar het positieve.   

 

Oranje combineert de energie van rood en de vrolijkheid van geel in een levendige kleur, wat 

resulteert in een gevoel van vrijheid, optimisme en vreugde. Het is dus geen verrassing dat meer 

autofabrikanten deze tint aan hun kleuropties toevoegen. Het meest opvallend is de Renault Clio, 

gelanceerd op de Autosalon van Genève in maart 2019, in een verbluffende, levendige metallic 

kleur genaamd Orange Valencia. 

 

Om carrosseriers in staat te stellen deze nieuwe kleur nauwkeurig te herstellen, introduceert 

Cromax®, een wereldwijd lakmerk van Axalta, de aangekleurde vernis AM54 Pure Orange. Deze 

vernis kan ook worden gebruikt om andere sterk chromatische oranje kleuren te herstellen.  

 

Ann De Clerck, kleurservicemanager voor Axalta in Europa, het Midden-Oosten en Afrika 

(EMEA), zegt: “Orange Valencia is uniek, waardoor het een kleurkeuze voor auto's is die wordt 

gedreven door emotie. De introductie van deze nieuwe tint is van vitaal belang voor carrosseriers 

om uitstekende resultaten te bereiken met deze opvallende OEM-kleuren (Original Equipment 

Manufacturer).” 

 

De Cromax Pro Basecoat, Cromax Basecoat en Centari Basecoat-formules voor AM54 Pure 

Orange zijn per direct beschikbaar in ChromaWeb, de uitgebreide cloud-gebaseerde 

kleurensoftware voor het ophalen van formules in de cloud.  

 



 

 
 
 

“Alle Cromax-producten zijn ontworpen met productiviteit in gedachten, dus er hoeft slechts een 

beperkte hoeveelheid tint aan de transparante laag te worden toegevoegd om het juiste effect te 

krijgen. Dit maakt de blikken van 100 ml een pragmatische, slimme oplossing”, zegt De Clerck. 

 

Ga voor meer informatie over Cromax naar www.cromax.be/kleuren. 

 

Over Cromax: 

Cromax, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is ontworpen om de productiviteit te 

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om de carrossiers te optimaliseren met 

geavanceerde tijd-, energie- en materiaalbesparende processen die de doorvoer 

verhogen en de kosten verlagen. Onze oplossingen bieden klanten de meest uitgebreide 

mogelijkheden om het beste uit het gehele schadeherstelproces te halen. Onze slimme 

gereedschappen, de uitgebreide kennis van onze mensen en onze kundige 

goedgekeurde netwerken maken onze klanten aantrekkelijker voor opdrachtgevers. 

Cromax – drive your productivity.     

### 

 
Voor meer persinformatie: 
 

Ilonka Waterdrinker 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@dapr.com   
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Robert Jan Cornelissens 
Cromax Belux 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel, les Pays-Bas 
Tel: 0031 6 53 73 48 50 
Email: 
robertjan.cornelissens@axalta.com 

 

http://www.cromax.be/kleuren
http://www.cromax.be/kleuren
mailto:ilonka@dapr.com
mailto:ilonka@dapr.com
mailto:robertjan.cornelissens@axalta.com
mailto:robertjan.cornelissens@axalta.com

