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Introductie van Pure Blue: nieuwe Cromax® Pro menglak 
 

23 februari 2021 - In lijn met de trend dat blauw de meest populaire chromatische 

kleur voor voertuigen in Europa is, breidt Cromax® zijn Cromax Pro-portfolio uit met 

de nieuwe Cromax Pro Pure Blue WB22-menglak.  

 

De Cromax Pro Pure Blue WB22-menglak is een hoog chromatisch, groenachtig 

blauw. Het speelt in op de trend dat OEM's (Original Equipment Manufacturers) vaak 

hoog chromatisch blauw gebruiken in hun originele kleurformules. De Cromax Pro 

Pure Blue WB22-menglak kan in bepaalde effen kleuren worden gebruikt, maar is 

bijzonder geschikt voor effectkleuren.  

 

Thomas Cool, leider training en technische dienst bij Cromax voor Europa, het Midden-

Oosten en Afrika, zegt: "Blauw is de kleur van de lucht en de zee en wekt een gevoel op 

van rust en vertrouwen. Blauw wordt steeds vaker opgenomen in OEM-kleurenpaletten 

voor autokleuren. Wij ontwikkelen innovatieve kleuren met speciale pigmenten en 

effecten zodat onze autoschadebedrijven ten alle tijden de juiste kleurformules kunnen 

vinden en gebruiken. Op die manier bereiken onze herstellers met zeer exacte 

kleurafstemmingen de juiste resultaten en kunnen zij hun productiviteit verhogen." 

 

De formule voor Cromax Pro Pure Blue WB22 is nu beschikbaar in ChromaWeb, de 

kleurenmanagement-software van Cromax.  

 

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

 
Over Cromax: 

http://www.cromax.nl/


 

 
 
 

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

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om het schadeherstelbedrijf 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®: 
 
 
Julie Karssemakers 
Marketing Communication & Loyalty 
Program Supervisor 
Axalta Coating Systems 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel  
Tel: 088 526 2216 
Email: julie.karssemakers@axalta.com  
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