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Cromax lanserar ny ChromaWeb-app utvecklad för att främja verkstädernas 

produktivitet 

 

Cromax nya ChromaWeb-app för smartphones och surfplattor finns nu på App Store och 

Google Play. ChromaWeb-appen är kostnadsfri och innehåller samma funktioner som 

ChromaWeb, det heltäckande molnbaserade kulörprogrammet från Cromax, men den 

har vissa tilläggsfunktioner, bland annat en streckkodsläsare som utgör en 

värdeskapande lösning för digital kulörmatchning. 

 

ChromaWeb-appen hjälper lackerare att arbeta snabbare och med större noggrannhet. 

Lackerarna kan komma åt och dela kulördata med IP-vågen för att blanda receptet, eller 

med verkstaden eller ett helt nätverk av verkstäder. I kombination med spektrofotometern 

ChromaVision Pro Mini bildar ChromaWeb-appen det mest avancerade digitala 

kulörhanteringssystemet ChromaConnect, som finns tillgängligt från Cromax.  

 

ChromaWeb-appen är en integrerad del av ChromaConnect och ger direkt åtkomst till 

den globala kulör- och produktdatabasen. ”Appen kan integreras i en verkstads digitala 

infrastruktur och kommer att visa sig särskilt värdefull för verkstadsnätverk eftersom den 

gör det möjligt att snabbt och enkelt dela kulörrecept mellan olika platser”, säger Kevin 

Torfs, Cromax Brand Manager för Europa, Mellanöstern och Afrika.  

 

Med appen säkerhetskopieras alla personliga recept automatiskt i molnet, så att de kan 

hämtas när de behövs. Appen hjälper till att bedöma hur mycket lack som behövs för en 

viss reparation. 

 



 

 
 
 

ChromaWeb-appen ger snabb och enkel tillgång till en ständigt uppdaterad databas med 

kulörrecept, vilket hjälper verkstäderna att förbättra sin produktivitet och noggrannhet. 

Den påskyndar hämtningen av kulörrecept och förenklar produkthanteringen. 

 

Torfs avslutar: ”Dess användarvänliga, intuitiva gränssnitt gör ChromaWeb-appen till ett 

måste för alla verkstäder.” 

 

För mer information om Cromax och deras digitala kulörmatchningslösningar, besök 

www.cromax.com/se/chromaweb.  

 

Om Cromax 

Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är avsett för att öka produktiviteten. Våra 

beläggningar är speciellt framtagna för att optimera verksamheter med hjälp av 

avancerade tids-, energi- och materialbesparande processer som ökar 

genomströmningen och sänker driftskostnaderna. Våra värdeskapande lösningar ger 

kunderna de mest avancerade systemen så att de får ut det bästa av hela arbetsflödet. 

Och våra smarta verktyg, våra medarbetares djupa kunskaper samt styrkan i våra 

godkända nätverk bidrar alla till att göra verkstadskunder mer attraktiva för 

uppdragsgivare. Cromax – främjar er produktivitet. 
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