
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

MAIS 
CONETIVIDADE

MAIS 
PRODUTIVIDADE

MAIS MOBILIDADE

CHROMACONNECT 
A FORMA MAIS FLEXÍVEL 
PARA A GESTÃO DE CORES



Pode contar com melhorias significativas na produtividade, 
eficiência e flexibilidade graças ao ChromaConnect, a gestão 
digital de cores da Cromax.

OS PACKS 

CHROMACONNECT  
CONTROLO 100%  
DIGITAL DA SUA 
GESTÃO DE CORES

•  Espetrofotómetros para uma medição digital 
rápida e precisa das cores

•  ChromaWeb, a base de dados de fórmulas na 
nuvem para resultados sempre atualizados

•  Conexão sem fios a periféricos, como 
impressoras ou balanças

•  Acesso remoto ao stock da sua oficina e gestão 
da oficina de pintura, encomendas online, etc.

Esta solução 100% digital proporciona às oficinas controle total 
sobre todos os aspetos da gestão de cores e inclui:

CHROMACONNECT PRO:  
A DERRADEIRA LIBERDADE 
E FLEXIBILIDADE

O espetrofotómetro ChromaVision Mini pode ser integrado 
em redes Wi-Fi com a balança PMA.Vision da Sartorius  
e com dispositivos móveis.
Funcionalidades do ChromaConnect Plus, mais:

•  Mobilidade total (também acessível através de um ponto 
de acesso Wi-Fi)

• Não requer um computador na sala de mistura
•  Rede de conexão aberta para uma conexão fácil com 

diferentes balanças/dispositivos
• Fácil instalação e necessária pouca manutenção Mais
• Implementação 100% sem fios

CHROMACONNECT PLUS:  
CONTROLO COM FLEXIBILIDADE

O espetrofotómetro ChromaVision Pro Mini pode ser 
conectado sem fios a uma rede, incluindo computador, 
balança ou impressora.
Funcionalidades do ChromaConnect Basic, mais:

•  Identificação das cores melhorada através da medição  
de cores e efeitos

• Base de carregamento prática
• Alta mobilidade ao utilizar um tablet ou um telemóvel
•  Pode iniciar a mistura de uma fórmula enquanto a medição 

seguinte é levada a cabo



CHROMACONNECT BASIC:  
FUNCIONALIDADE DIGITAL PRINCIPAL

O espetrofotómetro ChromaVision Mini, conectado 
à rede via LAN (computador, balança, impressora), 
proporciona uma medição de cores 100% objetiva.

•  Acesso total a fórmulas de cores constantemente 
atualizadas

• Dados armazenados de forma segura na nuvem
• Não requer manutenção
• Aumento fácil da rede
• Implementação 100% digital

Ao utilizar a tecnologia da Gestão Digital de Cores da Axalta, 
a Cromax proporciona-lhe uma maneira fiável, fácil de utilizar 
e altamente eficiente de obter a melhor precisão das cores. 

Todo o processo, desde a correspondência de cores até à mistura 
de cores, pode agora ser levado a cabo completamente sem 
fios, graças à nossa base de dados em nuvem e a um pacote de 
dispositivos conectados por Wi-Fi. 

Ao conectar tudo digitalmente, o sistema também proporciona 
informações críticas acerca dos KPI para o ajudar a aperfeiçoar 
o desempenho do negócio. 

Em suma, é a solução de gestão de cores mais avançada 
do mundo para oficinas. A tecnologia da Axalta subjacente 
ao sistema é única e coloca a Cromax na vanguarda da 
tecnologia digital no mercado de repintura.



SOLUÇÃO TOTAL  
NA GESTÃO DIGITAL DE CORES

MAIOR PRODUTIVIDADE
•  Medição de cores com alta precisão através dos 

espetrofotómetros ChromaVision Pro Mini e ChromaVision Mini
•  O ChromaWeb, uma base de dados na nuvem, conta com 

mais de 200.000 fórmulas constantemente atualizadas 
e oferece “resultados corretos à primeira”

•  Conecte-o ao seu Sistema de Gestão da Oficina existente  
para uma visão de 360 graus de todos os seus KPI

MAIOR EFICIÊNCIA
•  O sistema em nuvem é fácil de instalar e gerir sem  

a necessidade de manutenção recorrente
•  Todos os dados são armazenados na nuvem e não são 

necessárias cópias de segurança manuais
•  Utilize ferramentas digitais familiares, como telemóveis 

ou tablets, e qualquer navegador web

MAIOR FLEXIBILIDADE
•  Aceda ao sistema a partir de qualquer lugar, mesmo fora 

da oficina, através de dispositivos digitais comuns como 
telemóveis ou tablets

•  Envie tarefas para a balança através de um dispositivo 
móvel, a partir de qualquer lugar, para permitir que os seus 
funcionários trabalhem onde melhor lhes convenha

•  Escolha o pacote que melhor corresponda às necessidades 
da sua oficina:

 • ChromaConnect Pro
 • ChromaConnect Plus
 • ChromaConnect Basic

A Cromax foi concebida para aumentar a produtividade em toda a 
oficina, com sistemas de revestimento concebidos para uma aplicação 
fácil e precisa. As nossas soluções empresariais localizadas, tecnologia 
avançada de medição de cores, apoio de marketing e inovações 
pragmáticas constituem a base de um processo de retoque altamente 
produtivo. A Cromax ajuda as oficinas a fazerem progredir o seu negócio.

Para mais informações, faça o scan do código 
QR ou visite:
cromax.pt/chromaconnect

Portepim, Sociedade de 
Representações, S.A.
Ribeira de Eiras
Adémia
3020-326 Coimbra
239 433 728
cromax.pt axalta.pt©
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