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CROMAX: NAPRAWA BARWIONYCH LAKIERÓW BEZBARWNYCH  

 

Marzec 2022 r. – Cromax®, globalna marka renowacyjna firmy Axalta, udostępnia 

nagrania szkoleniowe Let’s get to work, w których udziela cennych wskazówek 

dotyczących napraw lakierniczych. Jeden z filmów jest poświęcony naprawom 

barwionych lakierów bezbarwnych. Głębokie, żywe i intensywne odcienie, zwłaszcza 

czerwonego i wysoko chromatycznego niebieskiego, cieszą się rosnącą 

popularnością wśród producentów samochodów.   

 

Thomas Cool, Axalta Refinish Academy Manager na Belgię oraz Refinish Product 

Specialist na Europę, Bliski Wschód i Afrykę mówi: „Te kolory stają się coraz bardziej 

popularne, jednak często są postrzegane jako trudne w naprawie. Warsztaty 

potrzebują odpowiednich narzędzi do wydajnej pracy. W filmie nasi eksperci 

prezentują zarówno technikę lakierowania do krawędzi, jak i z cieniowaniem. Dzielą 

się też wskazówkami dotyczącymi kluczowych aspektów pracy z tymi lakierami”. 

 

Filmy szkoleniowe Let’s get to work to łatwo dostępne źródło prostych, ale 

precyzyjnych instrukcji dotyczących codziennej pracy warsztatów lakierniczych. 

Przygotowane przez ekspertów materiały są dostępne online i mają za zadanie 

ułatwić pracę lakierników.  

 

„Nagrania Let’s get to work to tylko część naszego asortymentu materiałów 

szkoleniowych. Są jednak kluczowe, zwłaszcza w obecnych czasach, w których 

lakiernicy wciąż muszą poszerzać swoją wiedzę na temat najnowszych technik, a nie 

zawsze mają możliwość udziału w kursach stacjonarnych” – wyjaśnia Thomas Cool. 

 



 

 
 
 

Nagrania z serii Let’s get to work są dostępne na kanale YouTube marki Cromax: 

www.youtube.com/cromaxemea. Więcej o nagraniach i szkoleniach Cromax znajdziesz 

w dziale poświęconym szkoleniom na stronie www.cromax.pl. 

 

O marce Cromax 
 

Cromax, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, na pierwszym 

stawiamy miejscu stawia poprawę wydajności pracy. Nasze produkty zostały opracowane 

specjalnie z myślą o optymalizacji procesów poprzez oszczędność czasu, energii oraz 

materiałów, co przekłada się na zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów 

operacyjnych. Dostarczamy klientom zaawansowane rozwiązania, które pozwalają na 

udoskonalenie procesu naprawy na każdym jej etapie. Dzięki inteligentnym narzędziom, 

specjalistycznej wiedzy naszych pracowników i rozbudowanej sieci autoryzowanych 

partnerów serwisy współpracujące z nami są atrakcyjne dla firm dostarczających 

zlecenia. Cromax –na produktywność.  
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