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Cromax presenteert etiketten met een nieuwe look voor zijn lakproducten  

 

Cromax® heeft nieuwe functionele etiketten ontworpen voor haar productlijnen om 

carrossiers te helpen hun productiviteit een boost te geven. De etiketten met een 

nieuwe look laten in één oogopslag alles zien wat carrosseriebedrijven moeten weten 

en worden vanaf eind februari uitgerold voor alle Cromax-producten.  

 

Kevin Torfs, brandmanager bij Cromax voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, 

zegt: “We hebben onze etiketontwerpen gemoderniseerd om carrosseriebedrijven te 

helpen sneller en productiever te werken in drukke mengruimtes. Onze nieuwe 

etiketten brengen de perfecte harmonie in ons productaanbod, maar maken het toch 

gemakkelijk om onderscheid te maken tussen onze technologisch geavanceerde 

mengsystemen - Cromax® Basecoat, Cromax® Pro Basecoat, Imron® Fleet Line en 

Centari®. Elk element op onze etiketten biedt een toegevoegde waarde en extra 

gemak voor onze klanten." 

 

De productcode en productbeschrijving zijn de twee belangrijkste aspecten waar klanten 

naar op zoek zijn op de mengmachine. Deze informatie, samen met de bijbehorende 

ValueShade®-kleur, is nu nog beter zichtbaar met grote, dikke en duidelijke letters. Voor 

het mengen van tinten zijn twee regels voor productbeschrijvingen of informatie over de 

productlijn toegevoegd voor extra informatie en een verbeterde leesbaarheid. 

 

De geüpdatete etiketten bevatten ook nieuwe pictogrammen om extra maar 

essentiële informatie visueel te communiceren. Gezondheids- en 

veiligheidspictogrammen geven aan hoe het product moet worden behandeld, 

segmentpictogrammen illustreren of het product is ontworpen voor bedrijfsvoertuigen 



 

 
 
 

of industriële toepassingen en laksysteempictogrammen geven aan tot welk 

reparatiesysteem het product behoort.   

 

Elk Cromax-mengsysteem heeft ook een frisse, gemoderniseerde ontwerpafbeelding 

die boven de productnaam staat voor eenvoudige visuele identificatie. Bovendien zijn 

de afbeeldingen handig kleurgecodeerd per productcategorie. Het is nu nog 

eenvoudiger om onderscheid te maken tussen tinten (regenboog), bindmiddelen 

(rood), vernissen (blauw-grijs), plamuren (groen), activators (oker), verdunners 

(blauw), reinigingsmiddelen en ontvettingsmiddelen (turkoois) en additieven (grijs) op 

de mengmachine.  

 

Torfs, voegt eraan toe: “De nieuwe Cromax-etiketten zijn gemakkelijk te lezen, 

hebben een kleurcode en zijn eenvoudig te begrijpen. Maar het allerbelangrijkste is 

dat ze de hoogwaardige Cromax-herstellak in het blik weerspiegelen die onze 

carrossiers helpt om hun activiteiten te optimaliseren. ” 

 

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

Voor meer informatie over Cromax kunt u gaan naar www.cromax.be  

 

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.     
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Voor meer persinformatie: 
 

Ilonka Waterdrinker 
Indaba 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.com  
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Julie Karssemakers 
Cromax Belux 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel, les Pays-Bas 
Tel: +31 88 526 2216 

Email: 
julie.karssemakers@axalta.com 
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