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Dzięki cyfrowemu zarządzaniu kolorem ChromaConnect marki 
Cromax możesz się spodziewać istotnej poprawy produktywności, 
wydajności i elastyczności.

PAKIETY 

CHROMACONNECT  
PEŁNA CYFROWA KONTROLA 
NAD ZARZĄDZANIEM 
KOLOREM

•  Spektrofotometry zapewniające szybki 
i dokładny pomiar koloru

•  ChromaWeb, bazę receptur w chmurze 
posiadającą zawsze aktualne dane

•  Bezprzewodową łączność z innymi 
urządzeniami, takimi jak drukarki i wagi

•  Zdalny dostęp do stanów magazynowych 
warsztatu, i zarządzania lakiernią. 

Rozwiązanie całkowicie cyfrowe, które zapewnia 
warsztatom pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami 
zarządzania kolorem, obejmuje:

CHROMACONNECT PRO:  
NAJWIĘKSZA SWOBODA 
I ELASTYCZNOŚĆ

Spektrofotometr ChromaVision Pro Mini połączony z wagą 
Sartorius PMA Vision i urządzeniami mobilnymi za pomocą Wi-Fi.
Wszystkie funkcje ChromaConnect Plus oraz:

• Pełna mobilność (dostępność także w trybie hotspotu)
• Brak konieczności posiadania komputera w mieszalni
•  Otwarte połączenie sieciowe oznacza możliwość łatwego 

podłączania różnych wag/urządzeń
• Łatwa instalacja i niskie koszty konserwacji
• W pełni bezprzewodowe wdrożenie

CHROMACONNECT PLUS:  
KONTROLA I ELASTYCZNOŚĆ

Spektrofotometr ChromaVision Pro Mini połączony 
bezprzewodowo z siecią, w tym z komputerem lub tabletem, 
wagą i drukarką.
Wszystkie funkcje ChromaConnect Basic oraz:

•  Sprawniejsza identyfikacja koloru poprzez pomiar  
koloru i efektu

• Poręczna stacja dokująca
• Wysoka mobilność dzięki użyciu smartfonu lub tabletu
•  Możliwość rozpoczęcia mieszania od razu po 

wykonaniu pomiaru



CHROMACONNECT BASIC:  
PODSTAWOWE FUNKCJE 

Spektrometr ChromaVision podłączony do sieci LAN 
(PC, waga, drukarka) podaje w pełni obiektywne pomiary 
kolorów.

• Pełny dostęp do stale aktualizowanych receptur kolorów
• Bezpieczna archiwizacja danych w chmurze
• Brak konieczności konserwacji
• Łatwa konfiguracja sieci
• W 100% cyfrowe wdrożenie

Za sprawą technologii Axalta Digital Colour Management, Cromax 
umożliwia osiągnięcie najlepszej precyzji doboru koloru w prosty, 
niezawodny i wysoce wydajny sposób. 

Cały proces, od dobierania do mieszania kolorów, może teraz 
przebiegać całkowicie bezprzewodowo dzięki naszej bazie danych 
w chmurze i pakietowi urządzeń połączonych przez sieć Wi-Fi. 

Cyfrowe połączenie wszystkich elementów systemu generuje 
również istotne informacje dotyczące kluczowych wskaźników 
wydajności, których analiza pomaga udoskonalić pracę warsztatu.

Krótko mówiąc jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie 
zarządzania kolorem dla warsztatów lakierniczych. Stanowiąca 
serce systemu technologia Axalta jest unikatowa i zapewnia 
marce Cromax czołowe miejsce w technologii cyfrowej na rynku 
lakierów samochodowych.



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO  
CYFROWEGO ZARZĄDZANIA 
KOLOREM

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
•  Bardzo dokładne pomiary koloru spektrofotometrem  

ChromaVision Pro Mini 
•  ChromaWeb, baza danych w chmurze zawierająca ponad  

200 tysięcy stale aktualizowanych receptur, zapewnia 
natychmiastowe i prawidłowe wyniki już za pierwszym razem

•  Połączenie z systemem zarządzania warsztatem 
lakierniczym zapewnia pełny widok wszystkich kluczowych 
wskaźników wydajności

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ
•  System działający w chmurze jest łatwy w konfiguracji 

i zarządzaniu bez konieczności ciągłej obsługi
•  Wszystkie dane są przechowywane w chmurze, co eliminuje 

konieczność wykonywania ręcznych kopii zapasowych
•  Korzystanie za pomocą znanych narzędzi cyfrowych takich jak 

smartfony i tablety lub dowolnej przeglądarki internetowej

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
•  Dostęp do systemu z dowolnego miejsca, nawet spoza 

warsztatu, korzystając ze standardowych urządzeń mobilnych, 
takich jak telefony lub tablety

•  Wysyłanie zadań do wagi przez urządzenie mobilne 
z dowolnego miejsca, dzięki czemu pracownicy mogą 
pracować tam, gdzie jest im wygodniej

•  Wybierz pakiet, który najlepiej pasuje do potrzeb warsztatu:
• ChromaConnect Pro
• ChromaConnect Plus
• ChromaConnect Basic

Produkty Cromax powstały z myślą o poprawie efektywności, od momentu 
przyjęcia pojazdu do naprawy aż do oddania go właścicielowi. To zasługa 
systemów lakierniczych zaprojektowanych pod kątem szybkiego i precyzyjnego 
stosowania. Nasze lokalne rozwiązania biznesowe, zaawansowana technologia 
pomiaru kolorów, wsparcie marketingowe i pragmatyczne innowacje stanowią 
podstawę wysoce wydajnego procesu lakierowania. Marka Cromax pomaga 
warsztatom w rozwijaniu ich biznesu.
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Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod 
QR lub wejdź na stronę:

cromax.pl/chromaconnect

Axalta Coating Systems
Poland Sp. z o.o.
Szamocka 8
01-748 Warszawa
cromax.pl axalta.pl


