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For umiddelbar kunngjøring

Axalta Coating Systems lanserer Cromax®
Det nye navnet for DuPont Refinish
Wilmington, DE, USA 24. September 2013 - Axalta Coating Systems lanserte i dag
Cromax® som det nye varemerket for DuPont Refinish, et ledende globalt lakkvaremerke
for billakkeringsverksteder. Med en ny, spennende logo som visuelt formidler drivkraften i
Cromax®, er lanseringen en del av Axaltas pågående forpliktelse til sine kunder - å være
bygget for å prestere.

“Cromax® navnet og en logo full av liv, gir et friskt nytt utseende til et fantastisk sortiment
av lakkprodukter, som har lojalitet blant tusenvis av verksteder, forhandlere og importører
som er involvert i lakkeringsvirksomhet rundt om i verden," forklarte Charles Shaver,
styreformann og konsernsjef i Axalta Coating Systems. “Cromax® er allerede et etablert,
velkjent navn i våre markeder. I dag skal vi fremheve Cromax® navnet til å omfatte en
portefølje av produkter, som til sammen vil gi våre kunder valg og støtte i alle deler av
verkstedet".

Varemerke familien Cromax® lover forbedret produktivitet med hjelp av produkter som er
utviklet for å være enkle, raske og nøyaktig å påføre. Cromax® omfatter alle de utmerkede
produktlinjene som er en del av DuPont Refinish serien i dag, som til eksempel Cromax®
Pro, Cromax® Basecoat, Chroma Premier®, ChromaBase® og Centari®. Alt som berører
de enkelte produktgruppene vil forbli som tidligere - samme kvalitet, fargeresepter og
teknologier vil fortsette å tilby kundene innovative løsninger.

Den komplette lanseringen av den nye Cromax® identiteten på tvers av hele porteføljen
av produkter vil ta litt tid. Dagens kunngjøring er første skritt i denne spennende
prosessen og mer informasjon om Cromax® vil bli kommunisert gjennom resten av 2013.

Nye etiketter for Cromax® vil begynne å dukke opp i 2014 avhengig av område. I
mellomtiden kan alle produkter, fargeverktøy og annet materiell med DuPont Refinish
navnet fortsatt brukes av importører, forhandlere og verkstedskunder.

Besøk oss gjerne på www.cromax.com for et glimt av det nye utseendet til Cromax®.
###
Axalta Coating Systems er en ledende global leverandør av lakkprodukter i våt- og pulverform til bil,
transport, generell industri og utvalgte fasade- og innredningskunder. Axalta Coating Systems, tidligere
DuPont Performance Coatings, vil fortsette å bygge videre på over 145 års erfaring i lakkindustrien. For
mer informasjon, besøk axaltacoatingsystems.com.
Cromax® er det globale lakkmerket for billakkeringsverksteder. Vi leverer økt produktivitet rett i gjennom
lakkeringsverkstedet, med lakksystem konstruert for enkel, rask og nøyaktig påføring, tilpassede
løsninger for forretning og markedsføringsstøtte, samt praktiske innovasjoner for å forenkle og
framskynde lakkeringsprosessen. Med våre produkter og vår støtte, hjelper vi lakkeringsverksteder med
å holde fokus på å drive firmaet framover.

