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Cromax introduserer ny ChromaWeb app utviklet for å øke verkstedenes 

produktivitet 

 

Den nye ChromaWeb appen fra Cromax for smarttelefoner og nettbrett er nå tilgjengelig i 

AppStore og Google Play. ChromaWeb appen er gratis og fungerer  akkurat som 

ChromaWeb, den fullstendig sky-baserte fargegjenvinning programvaren fra Cromax, og 

har i tillegg blant annet en strekkodeleser som gir positive løsninger for digital 

fargematching. 

 

ChromaWeb appen hjelper lakkerere å jobbe raskere og mer presist. Appen gjør det mulig 

for dem å bruke og dele fargedata med verkstedet og IP-vekten for formelblanding, eller 

med hele verkstedets digitale nettverk. Kombinert med spektrofotometeret ChromaVision 

Pro Mini, danner ChromaWeb appen det mest avanserte digitale fargevalg systemet - 

ChromaConnect – som er tilgjengelig fra Cromax. 

 

ChromaWeb appen er en integrert del av ChromaConnect og gir direkte tilgang til den 

globale farge- og produkt databasen. “Appen integreres sømløst inn i verkstedets digitale 

infrastruktur, og vil være spesielt verdifull for verkstedenes nettverk da farge formler kan 

deles lett og raskt med de forskjellige verkstedene,” sier Kevin Torfs, Cromax Brand 

Manager for Europa, Midtøsten og Afrika. 

 

Med appen blir alle individuelle formler automatisk lagret i skyen og kan hentes når og 

hvor det er behov. Appen hjelper til og med brukeren til å beregne hvor mye lakk som er 

nødvendig for en spesifikk reparasjon. 

 

ChromaWeb appen gir rask og enkel tilgang til en kontinuerlig oppdatert fargeformula 

database noe som hjelper verkstedene til økt produktivitet og presisjon. Den gjør 

fargeformel gjenfinning raskere og letter produktforvaltning. 

 

Torfs avslutter, “Brukervennligheten og dens intuitive kontaktflate gjør ChromaWeb 

appen en nødvendighet for alle verksteder.” 

 



 

 
 
 

Mer informasjon om Cromax og dens digitale fargeblandings systemer finnes på 

www.cromax.com/no/chromaweb. 

 

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

 

Om Cromax 

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

lakk er spesielt formulert for å optimalisere virksomheten med avanserte tids-, energi- og 

materialbesparende prosesser som øker gjennomstrømningen og reduserer 

driftskostnadene. Våre verdiøkende løsninger gir kundene de mest avanserte systemene 

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

dyptgående kunnskaper og våre sterke godkjente nettverk, gjør alle våre 

verkstedskunder mer attraktive for arbeidsleverandører. Cromax – øk produktiviteten. 
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