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Herstart uw activiteiten met behulp van Cromax 

 

27 augustus 2020 - Publieke activiteiten bevinden zich vooralsnog in fase vier van de 

exit-strategie, waardoor carrossiers hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. 

De afstandsregels die voor het openbaar vervoer gelden, zal blijven zorgen voor een 

toename in het gebruik van personenwagens. Dit kan voor meer werkdruk bij 

carrossiers zorgen, wat in combinatie met de afstandsregels uitdagingen met zich 

mee brengt. Cromax®, een premium schadeherstelmerk van Axalta, een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en poedercoatings, heeft 

productiviteit hoog in het vaandel staan. Zo kunnen de carrossiers die bij het merk 

zijn aangesloten deze uitdagingen vol vertrouwen aangaan. 

 

“Autoschadebedrijven moeten slimmer werken om aan de vraag naar schadeherstel 

te voldoen én zich aan de geldende afstandsregels te houden, vooral wanneer niet 

alle medewerkers tegelijkertijd op de werkvloer kunnen zijn. Maar dankzij onze focus 

op productiviteit en innovatie hebben we gedurende de afgelopen twee jaar een 

aantal tijd-, materiaal- en energiebesparende tools en systemen geïntroduceerd om 

carrossiers goed te ondersteunen. Deze zijn uitermate geschikt voor de uitdagingen 

waarmee carrossiers worden geconfronteerd nu de branche terugkeert naar een 

zekere mate van normaliteit”, zegt Thomas Cool, Manager van training en techniek 

bij Cromax® voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA).  

 

Digitaal kleurbeheer 
Carrossiers hebben, nu meer dan ooit, ultieme vrijheid en flexibiliteit nodig om hun 

werk op het hoogste productiviteitsniveau uit te voeren. Cromax introduceerde in 

2019 ChromaConnect, het cloud-based digitale kleurmanagementsysteem om zodat 

carrossiers met digitale technologie hun productiviteit kunnen verhogen.  



 

 
 
 

 

“Volledige mobiliteit op de werkvloer betekent dat alles, van kleurovereenkomst tot 

kleurmenging, kan worden gedaan zonder gebonden te zijn aan een pc. Dit is vooral 

nu van belang wanneer een carrossier beperkt is binnen een bepaald gebied te 

werken”, zegt de heer Cool. 

 

Via een apparaat met internetverbinding, bijvoorbeeld een smartphone of tablet, krijgen 

carrossiers direct toegang tot functies zoals spectrofotometermetingen, werkbriefjes en 

kleurenformules, ongeacht of dit op één locatie of binnen een netwerk van 

schadeherstelbedrijven gebeurt. 

 

Carrossiers behouden de controle over elk aspect van kleurbeheer, inclusief draadloze 

weegschalen en printers, maar ook ChromaVision Pro Mini, de meest geavanceerde 

spectrofotometer van Cromax, en ChromaWeb™, de cloud-based software voor het 

ophalen van kleuren.  

 

Blijven trainen 
Ondanks dat carrossiers mogelijk geen face-to-face training kunnen volgen, kunnen 

ze er wel op vertrouwen dat Cromax hen blijft ondersteunen. De videoserie Let's get 

to work, dat sinds 2018 beschikbaar is op het YouTube-kanaal van Cromax, toont 

alledaagse reparatiemethoden en gaat ook in op uitdagingen waar carrossiers 

dagelijks mee worden geconfronteerd. Al het werk in de video’s wordt uitgevoerd 

door een technisch expert en volgt best-practice met betrekking tot de lakproducten 

van Cromax en toepassingsprocessen. 

 

Thomas Cool besluit: “De waarde van tijd en ruimte is groot dus we moeten ervoor 

zorgen dat carrossiers het beste uit onze producten en diensten kunnen halen. Wij 

spelen in op elke stap van het schadeherstelproces en bieden met onze oplossingen 

een toegevoegde waarde. Zo hebben carrossiers alles in huis om de buitengewone 

uitdagingen binnen de branche het hoofd te bieden.” 



 

 
 
 

 
Ga naar de trainingsvideo's van Let's get to work op 

www.Youtube.com/cromaxofficial. 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.     

 

### 

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 
Nederland 
Tel: +31 88 526 2216 
Email: 
julie.karssemakers@axalta.com  
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