
A címkék, melyek már első ránézésre minden információt 
közölnek. A mi címkéink pontosan ilyenek:  könnyen olvashatók,  
szín kódoltak és lényegre törőek. Felejtse el a felesleges időzést a 
keverőhelyiségben. - a Cromax-nál a termelékenység optimalizálja 
a munkafolyamatok minden lépését.

A Cromax-nál a termelékenységre összpontosítunk.  Minden 
lépésünkkel elősegítjük a javítófényező műhelyek számára folyamataik 
optimalizálását, termelékenységük növelését, nem utolsó sorban pedig 
időt takarítunk meg számukra. Ez különösen elmondható a 
technológiailag fejlett festékrendszereinkről, továbbá azok címkéiről. 
Számunkra fontos, hogy egy forgalmas keverőhelyiségben a Cromax 
termékek címkéi ne csak a kiváló minőségű bevonatokra utaljanak, 
hanem funkcionalitásukkal érdemben segítsék a javítófényező 
szakemberek munkáját.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

AZ ÚJ CÍMKE DIZÁJNUNK 
SEGÍT EMELNI A 
TERMELÉKENYSÉGET



www.axalta.com©
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AZ ÚJ CÍMKE DIZÁJNUNK
SEGÍT EMELNI A 
TERMELÉKENYSÉGET
Minden jelölés, ami a termékeink címkéin található, segítségként szolgál.  – a gyorsabb és hatékonyabb 
munkavégzés érdekében. Elsősorban az ön számára fontos információkat vettük figyelembe. A nagyméretű 
és megvastagított termékkódokon, valamint színkódokon át, egészen a dizájn elemekig, melyek így lehetővé 
teszik a különböző termékrendszerek egymástól való megkülönböztetését, már első ránézésre. 
Vigye előre termelékenységét a Cromax-szal

Cromax
A. Spinoystraat 6B
B-2800 Mechelen
Belgium
www.cromax.com/eu
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Munka és 
egészségvédelmi piktogramok 
Győződjön meg róla, hogy 
tisztában van ezen piktogramok 
jelentésével, így a termékeket az 
előírások szerint tudja alkalmazni. 
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ValueShade® színárnyalat 
a legjobb termelékenységért,
A ValueShade optimális 
aláfújó szín árnyalatot 
kölcsönöz valamennyi 
fedőfesték esetében. 
Különböző árnyalatú szürke 
aláfújó rétegek különböző 
fedőfestékekhez rendelve; a 
tökéletes kombináció, 
melynek segítségével a 
tökéletes takarás kevesebb 
festék felhasználásával 
elérhető.

Az Axalta védjegye  
Az Axalta egyik világméretű 
javítófényező márkájaként 
büszkék vagyunk, hogy 
feltüntethetjük az Axalta 
logót. 
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Márka logó
Márkánk iránti büszkeségünk 
jeléül minden termék dobozán 
Cromax logó található.

Festékrendszer és marketing 
emblémák
Könnyen beazonosítható, hogy ez 
a termék melyik csoporthoz 
tartozik, valamint abban az 
esetben, ha egy termék új vagy 
továbbfejlesztett, úgy ezek a 
piktogramok jelentése szintén 
könnyen megérhető.

Piaci szegmens
A termékeken ikonokkal jelölve 
megkülönböztetést kaptak a 
haszongépjárműre alkalmazható 
anyagok ( b) és  ipari anyagok ( a).
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Termékkód + Termék leírás 
Nagy,  vastag és könnyen 
olvasható a szöveg. 
Egyértelműen jelöli a doboz 
tartalmát.

Termék rendszerét jelző 
grafikai elemek
Egyedileg hozzárendelt látható 
jelölések, melyek segítségével 
könnyen megkülönböztethetők 
egymástól a Cromax Basecoat, 
Cromax Pro Basecoat, Imron 
Fleet Line és a Centari 
rendszerek. 
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Színezők
Valamennyi színezőnkre 
kiegészítő termékismertetőt 
vagy rendszerismertetőt 
biztosítunk. 

Színkódok
Nyolc termékcsoportot 
kínálunk, mindegyiket 
különböző színnel megjelölve: 

          Keverőszínek, Mix-ek, színezőpaszták
          Binderek, kötőanyagok
          Színtelen lakkok
          Aláfújó rétegek, primerek, füllerek
          Edzők
          Hígítók
          Tisztító és zsírtalanító szerek
            Additívek, adalékanyagok

7

          Tints

További információkért
olvassa be a QR kódot, vagy látogasson el a  

https://www.cromax.com weboldalra.




