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Cromax benoemt nieuwe manager voor training en techniek voor EMEA 

 

Thomas Cool is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot de nieuwe manager van 

training en techniek bij Cromax® voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika 

(EMEA). Werkende vanuit het Cromax trainingscentrum (CTC) in Mechelen, België 

bepaalt Cool het trainingsprogramma voor het CTC. Hij is ook verantwoordelijk voor 

de interne training en ontwikkeling van de Cromax instructeurs die zijn gevestigd 

binnen landelijke trainingscentra in de gehele EMEA-regio. 

 

Cool zegt: “Dit is een fantastische functie die ik met beide handen aangrijp. Ik ga 

graag de uitdagingen aan die binnen onze sector spelen en die van cruciaal belang 

zijn voor onze toekomst. Innovatie is daarbij bepalend voor de ontwikkeling van onze 

technologieën bij Cromax, een wereldwijd premium merk van Axalta. Het is belangrijk 

dat carrossiers hun vaardigheden kunnen bijhouden en verbeteren, zodat ze te allen 

tijde schadeherstel het meest effectief kunnen uitvoeren." 

 

Cool werkt sinds 2011 voor Axalta. Hij begon als technicus in het kleurenlaboratorium 

in Mechelen waar hij werkte aan kleurontwikkeling en -formuleringen. Hij stapte over 

op onderzoek en ontwikkeling voor schadeherstel en werd in 2015 benoemd tot 

technisch specialist voor Cromax in EMEA. 

 

Cool neemt de taken over van Koen Silverans die, na vijf jaar leiding te hebben gegeven 

aan het CTC, nu een verkoopfunctie voor Axalta in België gaat vervullen.  

 

Voor meer informatie over Cromax kunt u gaan naar www.cromax.be  
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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 
Indaba 
78 York Street 
London   W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.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 
E-mail: 
robertjan.cornelissens@axalta.com  

 

mailto:ilonka@weareindaba.com
mailto:ilonka@weareindaba.com
mailto:robertjan.cornelissens@axalta.com
mailto:robertjan.cornelissens@axalta.com

