
 

 
 
 

PRESSEMELDING 

 

 

Introduksjon av Pure Blue – den nye Cromax® Pro basefargen 

 

18 mai 2021 – Blå metall er i dag er den mest populære bilfargen i Europa. Cromax® 

har derfor utvidet sin Cromax Pro portefølje med den nye Cromax Pro Pure Blue 

WB22 mix. 

 

Cromax Pro Pure Blue WB22 er en intens metallisk, grønn-blå farge som følger en 

klar trend blant OEMs som bruker kraftig metalliske blåfarger i sine opprinnelige 

fargeformler. Cromax Pro Pure Blue WB22 mix kan brukes i enkelte rene farger, men 

er spesielt egnet for effektfarger. 

 

Thomas Cool, Cromax Training og Technical Service Leader for Europa, Midtøsten og 

Afrika, sier, “Blå er fargen på himmel og hav og skaper en følelse av ro og trygghet. Som 

bilfarge blir blått stadig mer brukt i OEMs farge-palett. For å sikre at våre verksteder alltid 

har tilgang til fargeformlene de trenger, utvikler vi nye farger med spesielle pigmenter og 

effekter. Våre lakkerere kan dermed oppnå eksepsjonelt presise fargematch resultater og 

øke sin produktivitet.” 

 

Formelen for Cromax Pro Pure Blue WB22 finnes nå i ChromaWeb, Cromax farge 

software. 

 

Mer informasjon om Cromax finnes på www.cromax.com/no.  

 

Om Cromax 

Cromax, et av de globale lakkmerkene fra Axalta, er designet for å øke produktiviteten. 

Våre lakker er spesielt formulert for å optimalisere virksomheten med avanserte tids-, 

energi- og materialbesparende prosesser som øker gjennomstrømningen og reduserer 

http://www.cromax.com/no


 

 
 
 

driftskostnadene. Våre verdiøkende løsninger gir kundene de mest avanserte systemene 

for å få mest mulig ut av hele arbeidsflyten. Og våre smarte verktøy, våre menneskers 

dyptgående kunnskaper og våre sterke godkjente nettverk, gjør alle våre 

verkstedskunder mer attraktive for arbeidsleverandører. Cromax – øk produktiviteten. 
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Ønskes mer presseinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Nina Bressler 

Indaba  

78 York Street 
London W1H 1DP  
UK 

 

Tel: +44 207 692 4964 
Email: nina@weareindaba.com  
 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Rebecca Björner 
Marketing Communications Manager 
Axalta Coating Systems Sweden AB 
Södra Långebergsgatan 14  
421 32 Västra Frölunda 
Sverige 
Tel: +46 31 57 68 00 
Email: rebecca.bjorner@axalta.com 
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