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Cromax lança nova aplicação ChromaWeb para aumentar a produtividade das 

oficinas  

 

A nova aplicação ChromaWeb da Cromax para smartphones e tablets está agora 

disponível na AppStore e na Google Play. A aplicação ChromaWeb é gratuita e 

proporciona a mesma funcionalidade que o ChromaWeb, o software abrangente de 

busca de cor baseado na Web da Cromax, mas inclui algumas funcionalidades 

adicionais como um leitor de código de barras, que oferece uma solução de valor 

acrescentado para a combinação de cores digital.  

 

A aplicação ChromaWeb contribui para os pintores trabalharem de forma mais rápida e 

mais precisa, permitindo-lhes aceder e partilhar dados de cores com a balança por IP 

para a mistura de fórmulas, com a oficina ou com uma rede de oficinas em movimento. 

Em conjunto com o espetrofotómetro ChromaVision Pro Mini, a aplicação ChromaWeb 

constitui o sistema de gestão de cores digital mais avançado, o ChromaConnect, 

disponível na Cromax.  

 

A aplicação ChromaWeb é uma parte integrante do ChromaConnect e permite o acesso 

direto a uma base de dados de produtos e cores global. Kevin Torfs, Brand Manager da 

Cromax na Europa, Médio Oriente e África, afirmou, “A aplicação integra-se na perfeição 

na infraestrutura digital das oficinas e será particularmente útil às redes de oficinas, uma 

vez que permite a partilha rápida e fácil de fórmulas de cores em diferentes 

localizações.”  

 

Com esta aplicação, todas as fórmulas pessoais são guardadas automaticamente na 

nuvem, para que possam ser acedidas onde e quando forem necessárias. Além disso, a 



 

 
 
 

aplicação ajuda os utilizadores a verificarem a quantidade de tinta necessária para uma 

reparação específica.  

 

A aplicação ChromaWeb proporciona um acesso fácil e rápido a uma base de dados de 

cores que está sempre atualizada, contribuindo para as oficinas aumentarem a respetiva 

produção e precisão. Além disso, torna mais rápida o acesso a fórmulas de cores e 

facilita a gestão de produtos.  

 

Kevin Torfs concluiu, “Trata-se de uma interface fácil e intuitiva que faz com que a 

aplicação ChromaWeb seja uma ferramenta essencial em todas as oficinas."  

 

Para mais informações sobre a Cromax e as respetivas soluções de combinação de 

cores digitais, visite www.cromax.pt/chromaweb. 

  

Sobre a Cromax 

Cromax, uma marca de repintura global da Axalta, foi concebida para aumentar a 

produtividade. As nossas tintas são formuladas especificamente para otimizar os 

negócios com processos avançados que poupam tempo, energia e material que 

aumentam a produtividade e proporcionam custos de operação mais baixos. As nossas 

soluções de valor acrescentado oferecem aos clientes os sistemas mais avançados para 

obter os melhores resultados em todo o fluxo de trabalho. Além disso, as nossas 

ferramentas inteligentes, o conhecimento aprofundado dos nossos colaboradores e as 

nossas redes sólidas e aprovadas tornam as oficinas nossas clientes mais atrativas para 

os fornecedores de trabalho. Cromax – impulsione a sua produtividade. 
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