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Cromax nomeia novo leader de Formação e Serviço Técnico na região EMEA  

 

Thomas Cool foi nomeado leader de Formação e Serviços Técnicos da Cromax® na 

região Europa, Médio Oriente e África (EMEA), e iniciou funções a 1 de janeiro de 

2020. Estará sediado no Centro de Formação Cromax (CTC) em Mechelen, Bélgica, 

e não só definirá a agenda de formação para o CTC, como também será 

responsável pela formação interna e desenvolvimento dos formadores Cromax que 

estão sediados em centros de formação nacionais na região EMEA. 

 

Thomas Cool afirmou, “Este é um cargo fantástico que terei muito prazer em 

exercer. Enfrentar os desafios da indústria é fundamental para o futuro da nossa 

indústria e as inovações estão a definir a nossa tecnologia em evolução na Cromax, 

uma marca global premium da Axalta. Por isso, nunca foi tão importante para os 

pintores manterem e melhorarem as respetivas competências para que possam 

continuar a oferecer as reparações mais produtivas.” 

 

Desde 2011 que Thomas Cool desempenha funções na Axalta, onde começou como 

técnico no Laboratório de Cor em Mechelen a trabalhar com fórmulas e 

desenvolvimento de cores. Posteriormente, passou para o departamento de 

Investigação e Desenvolvimento de Repintura e em 2015, foi nomeado Technical 

Specialist na Cromax na região EMEA. 

 

Thomas Cool ocupará o cargo que era desempenhado por Koen Silverans, que agora 

exerce funções no departamento de Vendas da Axalta na Bélgica após cinco anos a 

liderar o CTC.  

 



 

 
 
 

Para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.com/eu. 

 

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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