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Cromax ansetter ny Training og Technical Service Leader for EMEA 

 

1 januar 2020 tiltrer Thomas Cool som Cromax®  nye Training og Technical Service 

Leader for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Thomas Cool har sin base på 

Cromax training Centre (CTC) i Mechelen, Belgia, og har ansvar både for kurstilbudet 

på CTC og for den interne opplæring og utvikling av Cromax kursledere på nasjonale 

kurssenter i hele EMEA regionen. 

 

Cool sier: ”Det er en fantastisk jobb som jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på. 

Bransjens fremtid er avhengig av at vi kan takle de utfordringer den står overfor, og 

innovasjon utgjør kjernen i teknikken vi utvikler på Cromax – et av Axaltas fremste 

lakkmerker. Det har derfor aldri vært viktigere for lakkererne å ivareta og forbedre 

sine ferdigheter slik at de fortsatt kan tilby de mest effektive reparasjonene.” 

 

Thomas Cool har jobbet for Axalta siden 2011 da han begynte å jobbe med 

fargeutvikling og fargeformler på fargelaboratoriet i Mechelen. Deretter gikk han 

videre til lakkeringsrelatert forskning og utvikling, og i 2015 ble han utnevnt til 

Technical Specialist for Cromax i EMEA. 

 

Thomas Cool etterfølger Koen Silverans som går til en markedsføringsjobb for Axalta i 

Belgia etter å ha ledet CTC i fem år.  

 

Dato for lokal trening og opplæring hos Axalta Refinish Academy Nordic 2020 ligger nå 

ute på Cromax hjemmeside. Et omfattende kurstilbud under ledelse av Training Academy 

manager Jani Seppä og erfarne teknikere er tilgjengelig. En rekke gode e-kurs finnes 

online mens andre kurs skjer internt utenfor Göteborg. Kursnivå varierer fra introduksjon 



 

 
 
 

til avansert og gir verdifull ekspertise og kunnskap om Cromax produkter og systemer. 

Informasjon om dato, fullstendig kursbeskrivelse og booking-skjema finnes på: 

https://www.cromax.com/no/no_NO/training 

 

Om Cromax 

Cromax, et globalt lakkmerke fra Axalta, ønsker å øke produktivitet. Våre lakkprodukter 

er spesielt utviklet for å optimere bedrifter med hjelp av avanserte tids-, energi- og 

materialbesparende prosesser som øker produktivitet og senker driftskostnadene. Våre 

verdiskapende løsninger gir kundene de mest avanserte systemer og gir den beste 

arbeidsflyten. Våre smarte verktøy, våre medarbeideres ekspertise samt styrken i våre 

godkjente nettverk bidrar til å gjøre verkstedskundene mer attraktive for oppdragsgivere.  

Cromax – fremmer produktivitet. 
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