
 

 
 
 

PERSBERICHT 

 

25 mei 2020 

 

Cromax introduceert nieuwe ChromaWeb-app voor verhoogde productiviteit  

 

De nieuwe ChromaWeb-app van Cromax voor smartphones en tablets is nu beschikbaar 

in de AppStore en Google Play. De ChromaWeb-app is gratis en biedt dezelfde 

functionaliteit als ChromaWeb, de uitgebreide cloud-based software voor het ophalen 

van Cromax kleuren. De app heeft enkele extra functies, waaronder een barcodelezer 

die een toegevoegde waarde levert bij het bepalen van digitale kleurformules. 

 

De ChromaWeb-app helpt autoschadeherstellers om sneller en preciezer te werken. Ze 

hebben toegang tot Cromax kleurgegevens en kunnen deze direct via de smartphone 

delen met bijvoorbeeld een netwerk van autoschadeherstelbedrijven. In combinatie met 

de spectrofotometer ChromaVision Pro Mini vormt de ChromaWeb-app de meest 

geavanceerde digitale kleurmanagementoplossing via ChromaConnect.  

 

De ChromaWeb-app is een centraal onderdeel van ChromaConnect en biedt 

schadeherstellers rechtstreekse toegang tot de wereldwijde kleur- en productdatabase. 

"De app kan naadloos worden geïntegreerd in de bestaande digitale infrastructuur van 

elk autoschadeherstelbedrijf. Het is vooral makkelijk inzetbaar binnen een netwerk van 

schadeherstelbedrijven, omdat kleurformules snel en gemakkelijk zijn te delen met 

verschillende locaties," zegt Olaf Adamek, Brand Manager bij Cromax voor Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika.  

 

De app maakt automatisch een back-up in de cloud van alle persoonlijke formules, zodat 

deze op elk moment kunnen worden opgehaald, onafhankelijk van de locatie van de 

schadehersteller. De app helpt herstellers zelfs met het beslissen over hoeveel lak een 

specifieke reparatie nodig heeft.  



 

 
 
 

 

De ChromaWeb-app biedt snelle en gemakkelijke toegang tot een altijd up-to-date 

database van kleurformules, waardoor autoschadeherstelbedrijven hun productiviteit en 

precisie kunnen verhogen. Met de app kunnen schadeherstellers kleurformules sneller 

ophalen en hun kleurmanagement vereenvoudigen. 

 

Adamek concludeert: "De gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface maakt de 

ChromaWeb-app een onmisbaar hulpmiddel voor alle autoschadeherstelbedrijven."  

 

De ChromaWeb-app is nu te downloaden via de Apple Store en Google Play. Voor meer 

informatie over Cromax en haar oplossingen voor digitale kleurafstemming gaat u naar 

www.cromax.com/nl/chromaweb. 

 

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

 

Over Cromax: 

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.     
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https://apps.apple.com/de/app/chromaweb/id1486553651
https://play.google.com/store/apps/details?id=cot.ChromaWeb.app&hl=nl
http://www.cromax.com/nl/chromaweb
http://www.cromax.nl/


 

 
 
 

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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