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ChromaConnect – Cromax’ mest fleksible digitale farge-blanding system  

 

Cromax® introduserer ChromaConnect – et avansert digitalt farge-blanding system. 

ChromaConnect gir karosseriverkstedene den optimale frihet og fleksibilitet ved en 

totalt trådløs, digital prosess for alt fra farge matching til farge blanding. Denne 

nettsky baserte metoden tilbyr lakkerere full kontroll over hvert eneste aspekt av 

farge-valg ved oppkobling til Wi-Fi utstyr – inkludert trådløse vekter og skrivere – 

samt det mest avanserte spektrophotometer fra Cromax, ChromaVision Pro Mini, og 

ChromaWeb - Cromax’ omfattende nettsky baserte fargesøker. 

 

 “Vi har i mange år tilbudt våre karroseriverksteder førsteklasses digitalt farge matching 

verktøy takket være Axalta som ligger i bresjen for utvikling av digital teknologi og 

nyskapning. Nå har vi tatt skrittet videre ved å gi lakkererne total frihet. Den digitale 

vektskålen forblir selvfølgelig i blanderommet, men de andre prosessene kan utføres 

hvor som helst i og utenfor verkstedet.  

 

Kort fortalt – ChromaConnect forbinder alle farge-blandings elementene trådløst så 

lakkererne umiddelbart kan lese spektrophotometerets målinger og arbeids- og farge-

formler fra enhver type internett utstyr som en smartphone eller et nettbrett. 

Det er mange fordeler ved digital fargeblanding, men den største fordelen er at den kan 

utføres uten en PC,” sier Kevin Torfs, Cromax Brand Manager for Europa, Midtøsten og 

Afrika.  

 

ChromaConnect kan også koples til verkstedenes eksisterende operasjons-systemer. 

Dette gir verksted-eierne verdifullt innsyn i deres forretnings modell og forenkler blant 

annet lager-organisering og e-bestilling.  
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ChromaConnect kommer i tre forskjellige utgaver for å møte hvert enkelt verksteds behov 

der de måtte befinne seg i sin digitale prosess. ChromaConnect Pro er en total digital 

fargeblanding løsning som bruker ChromaVision Pro Mini og er ikke avhengig av en PC. 

ChromaConnect Plus bruker en kombinasjon av Wi-Fi og tilkobling til nettbrett eller PC, 

og ChromaConnect Basic bruker spektrophotometeret og den nettsky baserte 

databasen. 

 

Torfs fortsetter, “ChromaConnect tilbyr verkstedene enestående farge utførelse, 

bedre produktivitet, forbedret effektivitet og maksimal fleksibilitet – noe som totalt gir 

økt lønnsomhet. Og som et nettsky basert system er det ikke bare enkelt å installere 

men inkluderer også automatiske oppdateringer og trenger intet vedlikehold.”  

 

Kontakt din lokale Cromax representant for mer informasjon om ChromaConnect, eller gå 

til www.cromax.no/chromaconnect.  

 

Om Cromax 

 

Cromax, et av de globale lakkmerkene for billakkeringsverksteder fra Axalta, leverer økt 

produktivitet rett i gjennom lakkeringsverkstedet, med lakksystem konstruert for rask og 

nøyaktig påføring. Våre lokaliserte forretningsløsninger, avansert fargemålingsteknologi, 

markedsføringsstøtte, og praktiske innovasjoner, er grunnlaget for en svært produktiv 

lakkeringsprosess. Cromax hjelper lakkeringsverksteder med å drive sin virksomhet 

framover.    
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Ønskes mer presseinformasjon, ta 
kontakt med: 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 

http://www.cromax.no/chromaconnect
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