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Cromax utser ny Training and Technical Service Leader för EMEA 

 

Thomas Cool har utsetts till Cromax® nye Training and Technical Service Leader för 

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), med början 1 januari 2020. Thomas Cool, 

som har Cromax Training Centre (CTC) i belgiska Mechelen som bas, ansvarar inte 

bara för kursutbudet på CTC, utan även för den interna utbildningen och utvecklingen 

av Cromax kursledare på nationella kurscenter i hela EMEA-regionen. 

 

Cool säger: ”Det här är en fantastisk roll som jag verkligen gläds åt att ta mig an. 

Branschens framtid hänger på att vi klarar att tackla de utmaningar den står inför, och 

innovation utgör kärnan i tekniken vi utvecklar på Cromax, ett av Axaltas 

premiumlackmärken. Därför har det aldrig varit viktigare för lackerare att underhålla 

och förbättra sina färdigheter, så att de kan fortsätta att erbjuda de mest effektiva 

reparationerna.” 

 

Thomas Cool har arbetat för Axalta sedan 2011, då han började arbeta med 

kulörutveckling och kulörrecept som tekniker på kulörlabbet i Mechelen. Därefter 

övergick han till lackeringsrelaterad forskning och utveckling, och 2015 utsågs han till 

Technical Specialist för Cromax i EMEA. 

 

Thomas Cool efterträder Koen Silverans, som tar en försäljningsroll för Axalta i Belgien 

efter att ha lett CTC i fem år. 

 

Lokala tränings- och utbildningsdatum för 2020 hos Axalta Refinish Academy Nordic 

finns nu tillgängliga på Cromax hemsida, där ett omfattande kursutbud under ledning av 

Training Academy manager Jani Seppä och erfarna tekniker står till förfogande. Ett antal 



 

 
 
 

utbildningar finns tillgängliga online som bekväma e-kurser och resterande utbildningar 

sker på plats utanför Göteborg. Nivåerna varierar från introduktion till avancerat och ger 

värdefull expertis och kunskaper inom Cromax olika produkter och system. Information 

med datum, fullständiga kursbeskrivningar och bokningsformulär finns på: 

www.cromax.com/training 

 

Mer information om Cromax finns på www.cromax.com/se  

 

Om Cromax 

Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är avsett 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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