Din leverantör när kvalitén är avgörande

Leverantörer

Atlas
Atlas Material Testing Technology, LLC är världsledande inom området väderbeständihets-provning och erbjuder ett brett utbud av utrustningar och system för provning av olika
produkters och materials beständighet mot inverkan av solljus, temperatur och klimat-variationer
samt fukt och regn.
Produktutbudet omfattar de internationellt välkända varumärkena Weather-Ometer®, FadeOmeter®, Xenotest® och Suntest®.
Atlas erbjuder också världens största nätverk av teststationer för naturlig och accelererad utomhusprovning av material och produkter. Teststationerna är placerade på olika platser runtom i världen
med de klimat variationer som förekommer naturligt på jorden.

Ascott
Under många år har Ascott varit i framkant av ergonomiskt designade korrosionsskåp med
pålitlig prestanda och teknisk perfektion. Provning och kontroll i korrosiva miljöer har aldrig varit mer
krävande än idag och utvecklingen av nya material och ytskikt ställer höga krav på
korrosionsprovning. Genom att välja ett Ascott korrosionsskåp så försäkrar du att din provning alltid
är pålitligt och enligt standard med repeterbara resultat.

Erichsen
Erichsen har över 100års erfarenhet av tillverkning och utveckling av innovativa instrument för
kvalitetskontroll och materialprovning. Erichsen är även världsledande tillverkare av maskiner för plåt
och metallprovning.

Zehntner
Zehntner är en Schweizisk tillverkare av optiska mätinstrument för mätning av retroreflektion på trafiklinjefärg, vägskyltar och varningskläder. Zehntner tillverkar även högkvalitativ
testutrustning för färg och lack, så som glansmätare, applikatorer, pyknometrar etc.

HunterLab
Hunterlab har som målsättning att erbjuda de mest effektiva instrument för identifiering,
mätning och kontroll av hur saker och ting ser ut. I över 55 år har Hunterlab tillverkat lättanvända och
högkvalitativa kulörmätare för industrier som livsmedel, färg och lack, textil, papper med många fler.

Rycobel
Rycobel är ett företag fokuserat på instrument för provning av förpackningar, papper och massa.
Rycobel erbjuder instrument för bland annat permeabilitet, friktion, leak & burst provning.

VeriVide
VeriVide är en Engelsk tillverkare av ljusskåp och armaturer för visuell kulörbedömning i standardiserat ljus.

DigiEye
DigiEye är en kulörmätare som beröringsfritt mäter kulör med hjälp av en digitalkamera. Fördelen
med DigiEye är att man kan mäta 3D objekt, samt små och stora, strukturerade och flerfärgade ytor.

SDL-Atlas
SDL-Atlas är en världsledande inom tillverkning av testutrustning för materialprovning av textila
material garn och fibrer. I SDL-Atlas produktutbud finns bland annat instrument som Martindale,
Crockmeter, Dragprovare och Brandskåp.

TestFabrics
Testfabrics är en amerikansk tillverkare av textilier för materialprovning. TestFabrics tillverkar bland
annat multifiber och crockmeter tyg.

Innovatest
Innovatest tillverkar högkvalitativa och prisvärda hårdhetsmätare för flertalet olika applikationer.
Innovatest har instrument för hårdhetsmätning enligt Brinell, Vickers, Microvickers, Rockwell etc.

Lenzing-Instruments
Lenzing är ett Österrikiskt företag som tillverkar testinstrument för provning och kvalitetskontroll av
bland annat Nonwoven, Fiber/Konstfiber och plastfilm.

Taber Industries
Taber är en amerikansk tillverkare av nötningsmaskiner för flertalet olika applikationer.
I Tabers produktutbud finns bland annat Rotary Abraser, Linear Abraser och Oscillating Sand
Abrasion Tester.

Cromocol Scandinavia AB
Cromocol Scandinavia AB är ett företag med inriktningen mot instrument och system för provning
av material och komponenter. De produkter vi marknadsför kommer från världsledande tillverkare,
kända för sin kvalitet och tekniska innovationer.

Service & kalibrering
Vi har bred kunskap om våra leverantörers provningsutrustning och instrument, vilket gör att ni alltid
kan kontakta oss om ni är intresserade av service och kalibrering av er utrustning.
Ni är naturligtvis också välkomna att kontakta oss om ni skulle ha något problem med er utrustning.

Vi erbjuder:
	 - Service avtal
 	

- Periodisk service av instrument

 	

- Kalibrering av instrument

 	

- Förmedling av kalibrering
- Installation & Utbildning

Ladda hem vår app

Cromocol Scandinavia AB
Åsboholmsgatan 16
50451 Borås Sverige

Tel: +46 33 235000
Mail: info@cromocol.se
Web: www.cromocol.se

