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Nopeammin, tehokkaammin, kannattavammin

Energia- ja käyttökustannukset kuriin
Tulevaisuuden maalaamon kehittyneet työprosessit ja tekniset ratkaisut saattavat tuntua
kaukaisilta, sillä ne edellyttävät töiden ja tilojen uudelleenjärjestelyjä ja joskus myös uusia
laiteinvestointeja.
Tällä hetkellä on jo saatavilla runsaasti teknisiä ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla korjausmaalausta tekevä yritys voi pienentää käyttökustannuksiaan ja näin vaikuttaa
kannattavuuteensa.
Kotimaisen Mirkan lanseeraamat sähkökäyttöiset hiomakoneet ovat saaneet hyvän vastaanoton asiakaskunnassa. Teknisen suorituskyvyn sekä ergonomia- ja työmukavuusetujen lisäksi saavutetaan huomattavat säästöt paineilman tuottamistarpeen vähentyessä. IRT UV-kuivaus
ja PPG UV-pohjamaali sekä uusi DP6000 pikapohjamaali ja D8175 nopea kirkaslakka vaikuttavat kaikki osaltaan
maalausprosessissa tarvittavan energiamäärän vähenemiseen, ja sitä kautta käyttökustannusten alenemiseen.
Tulevaisuuden High Efficiency (HE) -maalauskammioissa energiatehokkuus on avainasemassa, ja jo nyt tällaiset
ratkaisut ovat saatavilla. Tarvittava ruiskutusvaiheen ilmavirtaus saavutetaan edistyksellisempää tekniikka ja uusia
ratkaisuja käyttämällä, mutta aiempaa huomattavasti pienemmin käyttötehoin. Tämä alentaa suoraan kustannuksia ja myös tarvittavien sähköliitäntöjen kokoja.
Tulevaisuuden tekniset ratkaisut ovat siis ulottuvillasi jo
nyt! Esittelemme lehtemme tässä numerossa näitä ratkaisuja. Säästämällä energiakustannuksissa nopeutat samalla työaikoja, mikä parantaa läpimenoa ja tuottavuutta. Ei
lainkaan huono yhdistelmä, vai mitä? Ota yhteyttä, niin
kerromme asiasta lisää.
Cora Refinish Oy

Tom Sandell
toimitusjohtaja

USI ITALIALTA energiatehokas Chronotech H.E. maalauskammio
USI HIGH EFFICIENCY - CHRONOTECH H.E.
USI ITALIA tarjoaa useamman vuoden tiiviin tuotekehitysjakson jälkeen ratkaisun, joka alentaa merkittävästi sähköliitäntätehon tarvetta ja vähentää energiankulutusta jokaisessa työvaiheessa.
Energiatehokkaan Chronotech H.E. -maalauskammion erinomainen suorituskyky varmistaa ilmavirtauksen, jossa laskeumanopeus noudattaa SFS 3358 ja EN 13355 -standardien
vaatimuksia. Alentunut sähkönkulutus, tehokas nestekaasulla
tapahtuva suorakaasulämmitys sekä lämmön talteenotto ovat
ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta avainasemassa.
Laitteistoinvestointina Chronotech H.E. on perusmallistoon
verrattuna hieman suurempi, mutta energiasäästöjen ansiosta sen käyttökustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat. Chronotech H.E. on teknisenä ratkaisuna myös kaikkein vähäpäästöisin. Suorakaasulämmitinratkaisussa ei ole
savupiippua, eikä myöskään palokaasujen aikaansaamaa
ympäristösaastetta.
Chronotech H.E. maalauskammiossa hyödynnetään uutta ja
poikkeuksellista puhallintekniikkaa, kevytrakenteisia materiaaleja, korkeatehoisia puhallinmoottoreita sekä uudistettuja suodatin- ja valaistusratkaisuja. Näiden avulla Chronotech
H.E. maalauskammion sähkönkulutus alenee noin 50 % verrattuna edellisen malliston kulutuslukemiin.
Taustaa: Miksi?
Ruiskumaalauskaapin ilmavirran laskeumanopeuden tulee olla 0,2 - 0,24 m/s, jotta varmistetaan laadukas lopputulos nykyisin käytettävissä olevilla korjausmaalaus- ja
alkuperäisvalmistustuotteilla.
Kansallinen standardi SFS 3358 edellyttää kuitenkin, kansainvälistä standardia EN 13355 noudattaen, että laskelmanopeuden on oltava keskimäärin 0,3 m/s, eikä yksittäinen mitattu virtauskohta saa alittaa 0,25 m/s.
Tämän seurauksena maalauskammion, jonka pinta-ala on
esimerkiksi 7 m x 4 m (pituus x leveys), tulee olla varustettu
30 240 m3/h ilmanvaihdolla, vaikka 20 160 m3/h ilmanvaihto olisi toimivuuden kannalta riittävä. Tällä ylläolevalla esimerkkimitoituksella olevat ruiskumaalauskaapit on varustettu kaikkien laitevalmistajien mallistoissa poikkeuksetta
kahdella puhaltimella (1 tulopuhallin + 1 poistopuhallin),

Tässä numerossa:
- Sivu 2:
- Sivu 3:
- Sivu 4:
- Sivu 5:
- Sivu 6:
- Sivu 7:
- Sivu 8:
- Sivu 10:
- Sivu 12:
- Sivu 13:
- Sivu 14:
- Sivu 16:

USI ITALIALTA energiatehokas Chronotech H.E. maalauskammio
UV-primerilla energiasäästöjä
Säästä energiaa - päivitä loisteputket LEDeiksi!
RT-Väri Oy laajentaa toimintaansa
SKKL:n kuulumisia
Teknisiä vinkkejä
D8175 - uusi nopea Premium kirkaslakka PPG:ltä
CoraEvents - tapahtumat ja koulutukset
PPG valloittaa Pohjois-Suomea
Celette X-trac minipenkki ja Drester Dynamic Triple
Sandberg Automotivella kuivaa säällä kuin säällä
Kampanja: D8175 kirkaslakkapaketti + SATAjet 5000 B ruisku
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joissa molemmissa on yleensä 11 kW moottorit. Uudessa Chronotech H.E- mallistossa asetusten edellyttämä laskeumanopeus saavutetaan 16,7 kW kokonaistehoilla aiemman 22 kW sijaan, joten tällä muutoksella saavutetaan
merkittäviä käyttökustannussäästöjä.
Suurempien ruiskumaalauskaappien pinta-alat edellyttävät vieläkin isompia ilmanvaihtomääriä. Tämän johdosta
ruiskumaalauskaappien edellyttämä sähkösyötön liitäntäkoko ja työvaihekohtainen sähkönkulutus on kasvanut
merkittävästi viimeisten vuosien aikana.
Ruiskumaalauskaapin sähkösyötön liitäntäkoon kasvaminen on erittäin merkityksellistä, koska maalaamon toiminnassa on monia muita sähkösyöttöä edellyttäviä laitteita ja
varusteita.

Muita etuja:
Valaistustehon säästö
Chronotech H.E. maalauskammiossa on uudistettu T5 -valaisinputkijärjestelmä, joka alentaa valaistuksen sähkönkulutusta jopa 30 %.
Esimerkkikammion (7 m x 4 m x 2,8 m) valaistustehon oltua aikaisemmin 1856 W (1700 Lux), on se nyt 1260 W.
Tällä saadaan n. 30 % tehon säästöä valaistusmäärää
pienentämättä!
Sähkösyötön kaapeloinnin säästö
Pienemmän sähkösyötön ansiosta kaapelikokoa voidaan
myös pienentää, mikä alentaa rakentamisen kuluja.
Sähkösyötön liittymäkustannus
Normaalisti sähköntoimittaja veloittaa liittymäkohtaisen
perusmaksun, jonka suuruus määräytyy liitäntätehojen mukaan. Chronotech H.E. maalauskammio alentaa tätä kulua.

UV-primerilla energiasäästöjä
UV-primer kuivuu nopeasti ruiskutuslämpötilassa säästä maalauskammion energiakulutuksessa
PPG D8082 UV-primerin ja IRT UVA -kuivaimen käyttäjänä
hyödynnät monta erinomaista ominaisuutta. UV-kuivuvan
tuotteen käyttö tuo nopeutta, säästöjä energiakustannuksissa ja vähentää liuottimen käyttöä.
PPG UV-primer säilyy valmiina ruiskussa, joten säästät
- sekoittamiseen kuluvan työajan
- ruiskunpesuun kuluvan ajan
- pesutinneriä, ja vähennät liuotinpäästöjä
- RPS/PPS kuppeja
- materiaalikulutuksessa, ei hukkaväriä
PPG UV-primer kuivuu nopeasti
- 5 minuutissa läpikuiva, säästät energiakulutuksessa
-		hyvä hiottavuus, ei kutistumista
- läpimeno tehostuu
PPG UV-primerilla
-		pidät korjausalueen pienempänä - tuote on lähes väritön
- pohjustat muovipuskurit ilman tartunta- ja joustoaineita
- ruiskutat ilman välihaihduntaa, säästät energiakulutuksessa
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Säästä energiaa - päivitä loisteputket LEDeiksi!
tussa tai hämärässä sisätilassa saattaa
väri toistua ihan erilaisena kuin ulkona.
Monessa automaalaamossa tunnetaan
värit, autot ja aineet, mutta työ saatetaan yhä tehdä loisteputkien raa’assa,
värejä vääristävässä valossa. Kun maalaamojen työolosuhteiden parantamiseen ja tehostamiseen valaistuksen
osalta tarjoutui mahdollisuus tehdä yhteistyötä kotimaisen Ecotalen kanssa, tiesi Tuovinen Coran saavan valikoimaan lisää laatutuotteita.

”Ajansäästöä ja parempia
työoloja, mitä muuta voi
toivoa? Missiehdokkaat
toivoisivat maailmanrauhaa”,
Tomi Turunen toteaa, ja
tyytyy luonnon pelastamiseen
lamppu kerrallaan.

On luonnollista, että automaalauksen
ammattilaisen fokus on automaalauksessa, ei työtilan valaistuksessa. Ajanmukaistamalla valaistus on kuitenkin
mahdollista tehdä työstä miellyttävämpää ja tehokkaampaa, ja säästää samalla rahaa, aikaa sekä ympäristöä.
Marko Puumalainen Ecotale Oy:ltä
kertoo, että LED-valoputket säästävät
loisteputkeen verrattuna jopa yli 70 %
energiaa. Käytännössä siis sähkölasku
pienenee ja huoltoväli suurenee.

Yksi isoimpia haasteita auton maalauksessa on värisävyn saaminen kohdilleen. Maalaustilan valaistus on usein värilämpötilaltaan erilainen kuin luonnonvalo. Tästä syystä sävy saattaa poiketa
halutusta, kun auton ajaa ulos hallista.
Tähän ongelmaan löydettiin ratkaisu
Automaalaamo Jukka & Hytti Oy:llä.
”Nähtyäni kustannuslaskelman, päätöstä päivittää maalaamon valaistus energiatehokkaaseen LEDiin ei tarvinnut miettiä”, toteaa Automaalaamo Jukka&Hytti
Oy:n toimitusjohtaja Tomi Turunen.
Energiatehokkaan LEDin ansiosta yrityksen viiden vuoden säästöarvio on 10 000
euron luokkaa.

Energiasäästöjen lisäksi valintaan vaikutti LEDien ympäristöystävällisyys verrattuna loisteputkiin, sekä pidempi kestoikä. ”Enää kenenkään ei tarvitse olla
koko ajan loisteputki kainalossa valonvaihtovalmiudessa - autoja kun ei maalata, jos valaistus sakkaa”, Turunen
toteaa.
Turunen oli hämmästynyt, kuinka nopeasti valaistuksen päivitys hoitui. LEDit tilattiin Coralta, henkilönosturi vuokrattiin, ja LED-putket asennettiin entisiin
valaisinrunkoihin yhden viikonlopun aikana. Koko autohallin valaistuksen vaihtoon kului maalaamon neljältä mieheltä
vain kuusi tuntia.
”Coralla tiedettiin, millaista valoa au-

tomaalaamossa tarvitsemme. LEDit
toimitettiin ajallaan ja oikein - lopputuloksena saatiin loisteputkivalaistusta huomattavasti luonnollisempi, hyvä
ja miellyttävä työympäristö”, summaa
Turunen.

Säästetyt eurot ja lampunvaihtoajan voi
käyttää itselle mieluisampaan ja liiketoi-

CoraLED tuo luonnonvalovalaistuksen automaalaamoihin

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja
Ylä-Savon alueella toimiva PPGjälleenmyyjä RT-Väri Ky satsaa tulevaisuuteen laajentamalla Kajaanissa sijaitsevaa myymäläänsä ja
valmistautumalla rekrytoimaan lisää myyntihenkilökuntaa.

Näe värit sellaisena, kuin ne ovat ja millaiseksi ne on tarkoitettu!
Cora Refinish Oy tunnetaan ammattilaislaadusta ja erityisesti PPG automaaleista. Koska ”ihan hyvä” ei ole koskaan
kuulunut Coran valikoimaan, käyvät
kaikki tuotteet tarkan seulan läpi. Nyt
Coran kautta on mahdollista hankkia
erityisesti maalaamoihin ja korjaamoihin sopivia LED-erikoisvalotuotteita.
”CoraLED poikkeaa värilämpötilaltaan
markkinoilla olevista tavanomaisista
led-putkista. CoraLED on erikoistilauksesta valmistettu tuote, jonka led-valon
väri on maali- ja maalauskammiovalmistajien erityisesti maalaamoon suosittelema”, Coran kehitysjohtaja Jarmo Tuovinen kertoo.
Miten LED-valot istuvat Coran tuote- ja
palveluvalikoimaan?

4 miestä, 6 tuntia, 1200 neliötä
ja 300 loisteputkea
– sekä kymppitonnin mehevät säästöt!
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”Kun työskennellään värien kanssa, ovat
sekä onnistumiset että epäonnistumiset
pitkälti kiinni juurikin väreistä, sekä niiden toistosta eri käyttöympäristöissä”,
sanoo Tuovinen. Loisteputkilla valais-

minnalleen hyödyllisempään tarkoitukseen. Samalla ympäristö kiittää: LEDin
on laskettu säästävän luontoa loisteputkiin verrattuna.
Koska Cora Refinish tuntee maalaamot ja maalauksen erityistarpeet, on
valaistusratkaisun päivittäminen yrittäjälle huoletonta, ja projekti hoituu suorastaan valonnopeudella. Vaihtoon ja
asentamiseen saa ohjeet, ja tarvittaessa myös asennuksen voi ulkoistaa varsin
kohtuulliseen hintaan.
Tuovinen toivoo, että mahdollisimman
monessa automaalaamossa otetaan
energiaa säästävät ja työolosuhteita parantavat valaisimet käyttöön, ja jo tulevana talvena työskennellään Ecotalen
CoraLED-valojen alla.

LEDin edut:
•
•
•
•
•

LEDit testissä
Automaalaamo Saarelalla
Automaalaamo Saarela on hyvämaineinen maalaamo Kangasalla. Maalaamo
on tunnettu huippulaadusta niin maalausten kuin maalaamossa käytettävän
tekniikan osalta.
Maalaamon henkilökunta kokeili useita
eri valmistajien led-valaisimia, mukana
oli myös CoraLED valot. Kokeilujakson
tulos oli ylivoimainen CoraLED valoille.
CoraLED valot valaisivat juuri oikealla
sävyllä maalattavat pinnat, joten työskentely oli entistä helpompaa.
CoraLED valoista ei myöskään tullut
pistemäistä valoa, mikä häiritsee maalaustyöskentelyä. ”Kolmen veljeksen
voimin voimme suositella CoraLED valaisimia kaikkiin maalaamoihin”, toteavat Markku, Tapio ja Jorma Saarela.

Kustannussäästöjä
Ympäristöystävällisempi
Aikasäästöjä
Oikea värilämpötila
Ei palovaaraa

RT-Väri Oy laajentaa toimintaansa

Lisäksi RT-Värin toiminta on laajentunut myös Koillismaalle, missä juuri avattu Koillismaan Vauriokorjaus Oy on alueen ensimmäinen PPG
sekoituskoneasiakas.
Yrityksen uudet tilat sijoittuvat Kajaanissa samalle Heinisuon teollisuusalueelle, missä vanhatkin tilat olivat.
Uusissa toimitiloissa on lähes 100 m²
enemmän tilaa, mikä mahdollistaa
entistä paremman tavaroiden esillepanon. Nyt myös maalaustarvike- ja
autonhoitotuotteiden valikoimaa pystytään laajentamaan auto- ja teollisuusmaalien lisäksi.
Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä omistajapariskunta Mika ja Kati Leinosen lisäksi kaksi työntekijää, Pentti
Huovinen ja Otto Kunitzin. Lokakuussa alkavan rekrytointikoulutuksen jälkeen pyritään myyntipuolelle löytämään vielä yksi myyntiedustaja lisää.

RT-Värillä lähes 30 vuoden kokemus
PPG automaaleista
RT-Väri Ky perustettiin vuonna 1989
jatkamaan silloisten omistajiensa Antero Rahjan ja Erkki Tenkulan automaalaamon nimissä tapahtunutta maalimyyntiä. Alusta asti yrityksen
päätuote on ollut PPG automaalit.
RT-Värin nykyinen omistaja, Mika Leinonen, toimi vuosina 1990-1997 yrityksen myyntiedustajana, ja siirtyi sitten Porin PP-Maalien yrittäjäksi. Porin
PP-Maaleilla Leinonen toimi vuoteen 2011 saakka, jolloin hän perheineen palasi kotiseudulleen ja osti RTVäri Ky:n Erkki Tenkulalta ja hänen
perheeltään.
Tänä vuonna RT-Värin liikevaihto tulee
ylittämään 700 000 euroa, mistä autoja teollisuusmaalien osuus on n. 65-70
% ja loppuosa on maalaustarvikkeita.

”Kaiken perusta on
hyvä tuote ja pitkäjännitteinen työ. 26 vuotta alalla on osoittanut,
että hetken huumassa
ei tällä alalla pärjää, ja
mitään pikavoittoja ei
ole mahdollista ottaa"
Perinteisesti RT-Värin asiakkaita ovat
olleet pienet 1-3 maalarin maalaamot.
Nykyään yksiköt kasvavat ja ketjuuntuvat, mikä asettaa myös jälleenmyyjälle tiettyjä haasteita - enää pelkkä hyvä
palvelu ei riitä.
RT-Väri tiedottaa asiakkaitaan uuden
myymälän avajaispäivästä, jonka arvioitu ajankohta on lokakuussa.

Mika Leinonen on nähnyt automaalausalaa jo lähes 30 vuotta ja on aitiopaikoilta päässyt todistamaan, kuinka ala on vuosikymmenten saatossa
muuttunut niin tuotteiden kuin alalla
toimivien yritystenkin osalta.
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SKKL:n kuulumisia
Suomen
kolarikorjaamoiden liitossa (SKKL) on jälleen suven aikana käsitelty monia alaan liittyviä
aiheita. Erityisesti olemme halunneet panostaa
kouluttamiseen.
Tärkeimpänä ja meitä kaikkia koskevana aiheena on tietenkin maalausaikatutkimus, jossa SKKL on ollut erittäin
vahvasti mukana. Tämän jutun kirjoittamisen hetkellä neuvotteluista ei ole tiedotettavaa, sillä Autoala on tehnyt Cabille tarkentavia kysymyksiä aikatutkimusmateriaaliin liittyen. Tulemme tiedottamaan itse jäsenistöllemme sekä
yhteistyössä AKL:n kanssa.
Toinen meitä kaikkia koskettava asia on Cabaksen tuleva
hinnoittelu, jonka tulisi olla enemmän transaktioperusteinen. Neuvottelut tästä alkavat syksyllä.
SKKL:ltä tukea koulutuksiin
Lisäsimme nettisivuillemme ”koulutus osion”, jossa tiedustellaan ennakkoon kiinnostusta. Tavoitteenamme on,
että saisimme järjestettyä jäsenistölle juuri sitä koulutusta
mitä he tarvitsevat. Erityisesti Cabas-jatkokoulutus, alumiinioikaisu ja PDR-kurssi ovat olleet kiinnostavia jäsenliikkeiden keskuudessa. Eikä ihme, sillä SKKL osallistuu koulutuksien hintalappuun jopa yli 50 % panostuksella. Kurssille
hakeutumisen ei siis pitäisi olla ainakaan hinnasta kiinni.
Koulutuspaikkakunniksi olemme valinneet Helsingin, Jyväskylän ja Oulun. Näin olemme pyrkineet tuomaan koulutuksen lähelle jäsenliikkeitämme. Toki koulutuksia voidaan
järjestää muillakin paikkakunnilla toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Kaikella koulutustarjonnalla haluamme liittona olla tukemassa jäsenyritystemme osaamista ja ylipäätään herättelemässä yrityksiä omien prosessiensa kehittämiseen. On
koko alan etu, että yritykset saavat toimintansa kannattavuutta parannettua. Ja tämä saavutetaan tekemällä asioita oikein.

Häivytysalueen hionta ja häivytysohenteen ruiskutus
Korjaamoluokitukset aiheena kesäpäivillä
Prosessien kehittämisestä onkin luontevaa siirtyä puhumaan korjaamoluokituksesta. Tämä on pitkään alalla puhuttanut aihe. Se on herättänyt paljon keskustelua sekä
puolesta että vastaan. SKKL:n kesäpäivillä Kokkolassa aihetta kävi selventämässä SVT:ltä Janne Aho. Aho kertoi
korjaamoluokituksen nykytilasta sekä korjaamoluokituksesta syvemmin. Se ei ole pelkästään lista investoitavista
laitteista.
SKKL kannustaakin jäsenyrityksiä tutustumaan korjaamoluokitukseen. Sitä pitää kuitenkin mielestämme lähestyä
prosessikehitys edellä. On pelkästään hyvä asia kehittää
toimintojaan, ja korjaamoluokitus on siihen hyvä työkalu.
Jo ensimmäisessä luokassa prosessiasia tulee kuntoon, eivätkä laiteinvestoinnit muodostu kovinkaan suuriksi, jos
ollenkaan.
SKKL nyt facebookissa!
SKKL on tänä vuonna pyrkinyt panostamaan myös omaan
näkyvyyteensä. Olemme viilanneet jäsenille lähtevien tiedotteiden ulkoasua sekä pyrkineet informoimaan jäsenistöämme enemmän. Otimme lisäksi hypyn ”SOMEEN”, ja
uutena tiedottamisen kanavana liitolla on Facebook-sivut.
Tätä kautta voimme olla helpommin vuorovaikutuksessa
jäseniemme kanssa sekä lisätä liittomme tunnettuutta.
Kaiken tämän lisäksi olemme lähettäneet jäsenillemme
myös ihan perinteistä postia, nimittäin SKKL:n ”pefletin”… oikeasti kyseessä on raitalevy, jolla vauriokuvaamiseen saadaan lisää tarkkuutta sekä laatua. Ajatuksena on
helpottaa vakuutusyhtiön tarkastajan ja tarkastusta tekevän yrityksen työskentelyä sekä vähentää kuva-arvoituksista syntyvää turhanpäiväistä puhelinrumbaa.

2. Käytä D8430 häivytysohennetta sellaisenaan, tai sekoita
ohennetta D8175 nopean kirkaslakan kanssa teknisen käyttöohjeen painosuhdetaulukon mukaisesti.
3. Suosittelemme käyttämään tehokasta ja laadukasta ruiskua, esim. SATAjet 5000 B RP 1,2 mm. Sopivin ruiskutuspaine on 2,0-2,2 bar, jotta sumu hajoaa riittävän hienoksi.
Huom! Pienellä paineella pisarakoko kasvaa, ja isot pisarat
voivat vahingoittaa märkää lakkapintaa.

Oikeat työmenetelmät haltuun!
Onko maalauskammio pullonkaula?
Voisiko maalaamosi läpimeno olla parempi?
Ruiskuttamalla vesivärin oikein, säästät rahaa, ja läpimeno paranee!

Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto toivottaa lukijoille menestyksellistä loppuvuotta.
T. Pj Kari Kanerva ja Koulutuskoordinaattori Juha Kallio

Ensimmäinen kerros vesiväriä ruiskutetaan läheltä pintaa reiluna harsona korjausalueelle, minkä jälkeen kuivataan puhaltimella noin 25 sekunnin ajan.

Muistathan, että tilausasiakkaanamme voit antaa tilaukset helposti kellonajasta ja puhelimista riippumatta eCora palvelussa. Sähköinen asiointi on aina
nopea ja tehokas vaihtoehto puhelinsoitolle.

eCORA toimii asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla, jolloin
vältytään mm. osoitetietojen täyttämiseltä ja tilauksen teko
on tarvittaessa erittäin nopeaa.
Omat eCora tunnukset saa tilattua kätevimmin lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme:

cora@corarefinish.fi

PPG:n häivytysohenne on saatavana myös
kätevässä aerosolipullossa!

4. Kuivata ja kiillota teknisen käyttöohjeen mukaisesti.

Puhaltimen käyttö vesiohenteisten tuotteiden kuivauksessa
nopeuttaa kuivausta ja lyhentää haihtumisaikoja.

Hanki omat eCORA tunnukset
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1. Hio häivytysalue mataksi P3000 hiomapaperilla ja 2,5 mm
epäkeskohiomakoneella.

Talvea kohti mentäessä SKKL ei suinkaan aio painua talviunille, päinvastoin. Tarkoituksena on panostaa alan kehittämiseen jatkossa entistä vahvemmin.

Puhelinvaihteessa ruuhkaa?

- mahdollistaa tilauksen tekemisen netissä kellonajasta
riippumatta
- antaa mahdollisuuden selata kattavaa tuotevalikoimaa
- näyttää tilattaessa heti, jos tuotetta ei ole varastossa
- nopeuttaa toimituksia, koska tilausten kirjaamiseen ei
kulu aikaa
- vähentää puhelinpalvelun ruuhkaa.

Parhaaseen häivytystulokseen pääset oikeilla menetelmillä ja
työvälineillä.

Nopeus ja taloudellisuus lähtee oikean pohjasävyn valinnasta.
Oikein valitun pohjasävyn ansiosta materiaalia kuluu vähemmän. Muista myös taloudellisen ja tehokkaan ruiskun merkitys
korjausmaalauksen kokonaiskustannuksissa.

eCORA - vaivaton tilaustapa netissä

eCORA verkkopalvelu

D8430 häivytysohenne on erittäin käyttäjäystävällinen ja taloudellinen - vain yksi ruiskutus riittää sulattamaan sumurajan lähes
näkymättömäksi.

Toinen kerros ruiskutetaan hyvin ohuena, läheltä pintaa niin,
että pinta kastuu. Lopuksi korjausaluetta kuivataan 45 sekunnin ajan.

Kokonaisaika värimassan
ruiskutukseen on n. 4,5 minuuttia
per paneeli, ja pinta on valmis
lakkaukseen ilman uunia!

Jos kuivaus kestää pidempään kuin mitä ohjeessa mainitaan,
syy saattaa löytyä ruiskun tehokkuudesta, ruiskutustekniikasta
tai tarpeettoman paksuista kalvoista.

Metallihohtoväreihin kannattaa ruiskuttaa vielä tasoitusharso.
Tällä menetelmällä säästetään sekä aikaa että energiaa, sillä
kuivaukseen ei tarvita lainkaan uunia.

Tiesitkö tämän?
Vanhojen puhkihiottujen pintojen eristystä parantaaksesi kannattaa vanhan värimassan reunat hioa
P800 karkeudella.

Kun hiontaan käytetään hienompaa karkeutta (P800), pystyssä olevat tikut katkeavat ja pinta sulkeutuu. Pohjamaalin
liuotin ei pääse niin helposti polttamaan reunaa.

Kun hiotaan vanhaa värimassaa, karkea paperi nostaa niin
sanotut ”tikut” pystyyn eli avaa pinnan, ja pohjamaalin liuotteet pääsevät sulattamaan vanhan värimassan reunan.
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Make it happen. With PPG

UUTUUS!

D8175 Nopea kirkaslakka
NOPEAMPI KOVEMPI PAREMPI

D8175 NOPEA KIRKASLAKKA KUIVUU 5 MINUUTISSA 60°C:SSA
JA ANTAA HUIPPUKIILTÄVÄN PINNAN ILMAN KOMPROMISSEJA LAADUN,
HELPPOKÄYTTÖISYYDEN TAI KORJAUSALUEEN KOON SUHTEEN.

D8175 - uusi nopea Premium kirkaslakka PPG:ltä
D8175 NOPEA KIRKASLAKKA markkinoiden nopein ja paras kirkaslakka.
Voittoisa yhdistelmä
Tässä ainutlaatuisessa kirkaslakassa
yhdistyy erittäin nopea kuivumisaika,
kiiltävä ja kova pinta, helppokäyttöisyys
sekä vaivaton viimeistely.

D8175 ei ole mikä tahansa nopea
kirkaslakka!
Saat yhdessä paketissa kaikki Premium
kirkaslakan edut sekä virheettömän ja
peilikiiltävän pinnan vain 5 minuutissa
60°C:ssa.

Laske säästösi osoitteessa:

Äärimmäistä nopeutta ilman kompromisseja
Uuden nopean kirkaslakan ansiosta
maalaamon ei tarvitse tehdä kompromisseja energiansäästön & nopeuden
välillä - tai laadun & suorituskyvyn välillä.
Energiaa voidaan säästää entisestään
laskemalla kuivauslämpötila 40°C:seen,
jolloin tuote kuivuu 20 minuutissa.
Uunitusta ei välttämättä edes tarvita,
sillä D8175 kirkaslakka ilmakuivuu 120
minuutissa.

NOPEAMPI
PPG D8175 kirkaslakalla on
markkinoiden nopeimmat kuivumisajat.
Tuote mahdollistaa tehokkaamman
työnkierron, mikä lisää maalaamon
tuottavuutta ja kannattavuutta. Nopeat
kuivumisajat tuovat myös merkittäviä
energiasäästöjä.

KOVEMPI
Poikkeuksellisen nopean kuivumisen ja
erinomaisten kiillotusominaisuuksien
ansiosta uusi kirkaslakka tarjoaa helpon
ja tuottavan työprosessin. Arvokasta
työaikaa säästyy, ja korjaustyöt sujuvat
nopeasti ja vaivattomasti.

PAREMPI
Pidemmän käyttöajan ansiosta
D8175 on monipuolinen käyttää:
kaikentyyppiset korjaustyöt voidaan
ruiskuttaa ja kuivata tehokkaasti.
Paikkakorjauksista paneeleihin tai
jopa koko auton ylimaalauksiin, D8175
on helppo ja nopea ratkaisu kaikkiin
korjauskohteisiin.

D8175 Nopean kirkaslakan ominaisuudet ja hyödyt
Ominaisuudet

Hyödyt

Kuivuu 5 minuutissa 60˚C:ssa, 20 minuutissa 40˚C:ssa ja
ilmakuivuu 120 minuutissa

Merkittäviä energiasäästöjä ja nopea työprosessi - lisää
maalaamon töiden läpimenoaikoja

Helppo ruiskuttaa, kovettuu uunissa peilin kiiltäväksi

Käyttäjäystävällinen ja laadukas tuote

Pitkä käyttöaika

Vähemmän varastoitavia tuotteita (yksi kirkaslakka kaikkiin
korjaustöihin)

QR-koodi säästölaskuriin:

http://urly.fi/E0U

Normaali kirkaslakka vs. D8175 Nopea kirkaslakka

Coran vinkkejä D8175 nopean
lakan ruiskutukseen
D8175 kirkaslakalle on tarjolla kaksi ohennevaihtoehtoa, D8745 ja D8746. Käytä D8745
ohennetta alle 30°C:een ruiskutuslämpötilassa ja D8746
ohennetta, jos ruiskutuslämpötila on yli 30°C.
Ruiskutukseen suosittelemme SATAjet 5000 B RP 1,2
suuttimella, sekä 2,0 - 2,2 bar ruiskutuspainetta.

Ruiskutusmenetelmä
• Ruiskuta 1/2 liipaisimella yhtenäinen, kevyt kerros.
Voit myös säätää neulan täysin kiinni, ja avata noin
1 kierroksen.
• D8175 kirkaslakka vaatii vähintään 5 minuutin
välihaihdunnan.
• Toinen kerros ruiskutetaan täytenä, minkä jälkeen
jälleen 5 minuutin välihaihdunta.

Nopea proProcess
time
sessi, työaisaving
kaa säästyy

Kuivaus
Huomioi, että paneelin lämpötilan on oltava koko kuivauksen ajan 60°C, jotta pinta kuivuu täysin vain 5
minuutissa.
Normaali
kirkaslakka
Typical
process
time kuivuu
15 minuutissa
dries
in 15 minutes
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D8175Rapid
NopeaPerformance
kirkaslakka
D8175
kuivuu 5 minuutissa
Clearcoat
dries in 5 minutes
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Moottoripyörillä Alpeilla

Helsinki City Run 2016
CoraSport -joukkue juoksi sateisessa säässä
maaliin asti 14.5. järjestetyllä Helsinki City Run
puolimaratonilla.

Kesäkuun lopulla teimme unelmien moottoripyöräretken Alpeille (Asiakaslehti 1/16). Noin 1200 km
serpentiiniteitä upeissa maisemissa ei jättänyt ketään kylmäksi, vaikka joskus oli jopa lunta ympärillä.

Kuvassa (vas.) Panu Glumerus, Kimmo Hyvärinen, OonaRoosa Purmonen, Tom Sandell ja Inka Krauel.

Matkalaiset ja Mont Blanc

Nähdyksi tuli muun muassa Mont Blanc, Matterhorn, Como
järvi ja St. Moritz, mutta upeinta oli varmaan alppiteiden tarjoama ajonautinto Ducatin selässä.
Coran järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikille asiakkaillemme. Matkat ovat pääosin omakustanteisia siten, että
lennot, vuokrat ja hotellikulut katetaan osallistumismaksulla.
Cora järjestää tapahtuman sekä tarjoaa retken päätösaterian
ja ohjelman.

CoraSport Ruskamaratonilla

Maisemat oli uskomattoman hienot!

Vuorilla lämpötila oli lähellä nollaa.

Välillä oli vaikea päättää nauttisiko ajamisesta vai maisemista.

Ajettu reitti vastasi lähes suunnitelmaa.

Tänä vuonna Ruskamaratonille osallistui runsaat 1600 juoksijaa!

CoraSport -joukkueessa juoksivat Tom Sandell (puolimaraton
1:55:49), Sauli Tuomaala (kymppi 1:01:24), Hannu Peltomaa
(kymppi 1:07:26) sekä Jani Salminen (kymppi 1:07:26).

Sää suosi juoksijoita ja lämmin poreallaskylpy juoksun jälkeen lisäsi juoksijoiden hyvää mieltä.

CoraGolf 2016

Cora Akatemia koulutukset

Vähäisen ilmoittautujamäärän johdosta CoraGolf pelattiin lopulta yksipäiväisenä samana viikonloppuna Ruskamaratonin
kanssa.
Levin kenttä on kaunis, mutta runsaiden sateiden vuoksi se oli
heikossa kunnossa. CoraGolfia sää kuitenkin suosi, etenkin takasysi pelattiin auringonpaisteessa upeassa ruskaloisteessa.
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CoraGolf 2016 voittajaksi puttaili Hannu Peltomaa (vas.).

Cora Akatemia järjestää ammatti- ja tuotekoulutusta asiakkaillemme. Cora Akatemia -koulutuksissa on aiheina yhden
kovettajan järjestelmä, kirkaslakan ruiskutusmenetelmät, taloudelliset työtavat sekä PPG:n uutuustuotteet. Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät kotisivuiltamme kohdasta
”Koulutus”.

Tulevat koulutukset
20.-21.10.2016 PPG Delfleet ja Selemix
Koulutus järjestetään Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa.
Kouluttajana Jani Salminen (puh. 040 900 6541)

Voit ilmoittautua koulutuksiin joko suoraan kouluttajillemme
tai osoitteeseen cora@corarefinish.fi.
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PPG valloittaa Pohjois-Suomea
Roin Kone- Ja Automaalaukselle Pohjois-Suomen ensimmäinen ProMa
Roin Kone- Ja Automaalaus Oy:llä PPG innostus jatkuu. PPG
tuotteet ovat maalareiden mukaan toimineet kaikilla osa-alu-

”OSAO:n autoalan työtilat

on rakennettu viimeisen päälle
- opiskelijoilla on käytössään
kuusi esikäsittelytilaa, kaksi
maalauskammiota sekä lisäksi
viimeistelytila ja sävyttämö,
yhteensä 1000 m2 tilat.

eilla mainiosti, ja laatu on huippuluokkaa. ”Olemme oikeasti saavuttaneet merkittävää tulosparannusta käyttämällä Cora
Refinishin tuotteita”, toimitusjohtaja Eerik Jussila toteaa.
Viime kesäkuussa Roin Kone- Ja Automaalaus siirtyi varastonhallinta- ja tilausjärjestelmissä pohjoisen edelläkävijäksi.
Maalaamossa otettiin käyttöön ProMa, ja nyt tilaukset ja toimitukset sujuvat automaattisesti. ProMa:n myötä yhteistyö
maalintoimittajan kanssa syveni entisestään, ja yritys keskittää
nyt kaikki ostonsa Cora Refinishille.
”Uuden tilausjärjestelmän myötä varasto pysyy ajan tasalla, eikä tavaraa ole turhaan sidottu varastoon. Ja tämä taas
vapauttaa euroja oikeaan käyttöön”, Jussila sanoo. Myös
ProMa:n helppokäyttöisyys saa Jussilalta kiitosta.

Eerik Jussila on tyytyväinen
ProMa:n käyttäjä!

”Meidän ja Cora Refinishin hienosti toimiva yhteistyö ei johdu
pelkästään PPG tuotteista, vaan siihen tarvitaan myös henkilöitä ja luotettava maahantuoja - Cora Refinish on kokonaisuudessaan hieno yritys. Henkilökunta on jalat maassa olevia kavereita, jotka ottavat tosissaan kaikki yrittäjän pyynnöt ja toiveet”

Tuoteuutuus: X-TRAC minipenkki
PPG tuotteiden suosio kasvaa jatkuvasti pohjoisemman Suomen asiakaskunnassa. Uusien PPG maalaamoyrittäjien ja maalareiden mukaan syynä tähän on
tuotteiden huippuominaisuudet, kuten työmenetelmien nopeus, väritarkkuus sekä pohjamaalien helppokäyttöisyys ja nopea kuivuminen.
Myös ProcessManager, eli tutummin ProMa, on saanut tyytyväisiä käyttäjiä Pohjois-Suomesta. Eikä ihme, sillä automaattinen varastonhallinta vapauttaa maalaamoyrittäjän aikaa ja
varmistaa, että vakiotuotteet löytyvät aina hyllystä.
Pohjois-Suomen valloitus alkoi jo viime vuonna. Tuotetietoutta lisättiin vierailemalla useissa maalaamoissa. Tuotetestien jälkeen monet maalaamoyrittäjät olivat saman tien vakuuttuneita PPG:n laadusta, ja uusia asiakassuhteita on syntynyt useita.
Vuoden 2016 ensimmäinen pohjoisemman Suomen asiakas
oli Koillismaan Vauriokorjaus Oy Kuusamosta

Tällä hetkellä toiminta pyörii kahden miehen voimin - liikevaihdon suunta on kehittyvä, vaikkakin töiden läpimenomäärä uudessa kolarikorjaamossa vaihtelee vielä. Suurin osa
kolarikorjaamon asiakkaista on yksityishenkilöitä, mutta asiakkaissa on myös muutamia autoliikkeitä. ”Positiivista on, että
asiakkaat tuntuvat löytävän meille kokoajan paremmin, Peltoniemi toteaa. Meille on tärkeätä, että kaikki työt hoidetaan
kunnolla, ja laatu on tasaista”, hän jatkaa.
Koillismaan Vauriokorjauksessa on panostettu uusiin kalustohankintoihin sekä työkaluihin. Tulevaisuuden tavoitteena on
rakentaa omat, nykyaikaiset toimitilat. Yhteistyö Cora Refinishin kanssa on sujunut mutkattomasti. ”Etenkin perustamisvaiheessa Coran ammattitaitoinen tuki tuli tarpeeseen, arvostamme sitä suuresti”, yrittäjät toteavat.
Oulun seudun ammattiopisto luottaa PPG:n laatuun
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Haukiputaan yksikkö on järjestänyt automaalarin koulutusta jo yli 30 vuotta. Tällä hetkellä OSAO:ssa on mahdollista opiskella automaalarin
perustutkinnon lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
Haukiputaalla opiskellaan modernissa, vuonna 2013 valmistuneessa, koulurakennuksessa. Myös autoalan työtilat on rakennettu viimeisen päälle - opiskelijoilla on käytössään kuusi
esikäsittelytilaa, kaksi maalauskammiota sekä lisäksi viimeistelytila ja sävyttämö, yhteensä 1000 m2 tilat.
Automaalausta OSAO:lla opettavat Hannu Kesti, Jouni Puolakanaho, Mika Manninen, Anssi Tihinen ja Harri Käpylä.
Opettajilla on vahva näkemys automaalausalan tulevaisuuden kehityksestä.

Koillismaan Vauriokorjaus Oy on kahden Kuusamolaisen paluumuuttajan, Tapani Peltoniemen (vas.) ja Vesa Baasin, toukokuussa avattu kolarikorjaamo. Molemmilla yrittäjillä on yli
10 vuoden kokemus maalaus- ja kolarikorjaustyöstä. Työkavereita Peltoniemi ja Baas ovat olleet jo aiemmin, ja ajatus
omasta firmasta ehti kypsyä viitisen vuotta ennen Koillismaan
Vauriokorjauksen perustamista.
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”Yksilöllisemmät värit ovat tulevaisuuden suunta, ja tämä tuo
omat haasteensa alan koulutuksille ja maalimerkeille. Laadun
pitää olla hyvää, mikä täytyy oppia jo koulun penkillä. PPG:n
koulutukset sekä helppokäyttöiset tuotteet, kuten PPG:n yhden kovettajan järjestelmä, helpottavat ammattikoulutuksen
toteutusta. Haluamme olla yksi alan parhaita kouluja, ja toivomme pääsevämme ko. tilanteeseen yhteistyössä Cora Refinishin sekä PPG:n kanssa”, opettajat summaavat.

Suosittu Celette X-Trac minipenkki on uudistunut. Uuden penkin nostokyky on peräti 4000 kg,
ja uusi rakenne on entistä matalampi. Vain 11 cm
korkea runko helpottaa päälleajoa ja nopeuttaa työskentelyä. Helmakiinnikkeestä nostettaessa nostokorkeus on 1,6 m. Vetolaitteessa on 10T
sylinteri.
Ensimmäiset minipenkit on kesän aikana asennettu pääkaupunkiseudulla Veho Oy Ab:lle, ja
palaute uudistuksista on erittäin positiivista. Varustevaihtoehtoja on monia, mm. erilaisia ajosiltaratkaisuja löytyy kattavasti.

Laitehankinnat on mahdollista hoitaa myös
Cora-rahoituksella!
Lisätietoa Cora-rahoituksesta saat myyjiltämme.

Drester Dynamic Triple

Puhdasta pesutinneriä helposti ja vaivattomasti, ympäristöä ja kustannuksia säästäen.
Drester Dynamic Triple on ruiskunpesulaitteen, siirtopumpun ja tinneritislaimen yhdistelmä, jolla hallitset vaivattomasti työvälineiden pesun työaikaa,
kustannuksia ja ympäristöä säästäen.
Kun käynnistät siirtopumput, siirrät samanaikaisesti 12L puhdasta pesutinneriä ruiskunpesulaitteeseen ja 12L puhdistettavaa pesutinneriä
tislauslaitteeseen.
Helppoa, siistiä ja vaivatonta työskentelyä ilman
avonaisten astioiden käsittelyä!
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Make it happen. With PPG

Sandberg Automotivella kuivaa säällä kuin säällä

NOPEAMPI KOVEMPI PAREMPI
D8175 Nopea kirkaslakka
Haasteena kuivuminen
Porvoolainen Sandberg Automotive Oy otti tuotetestauksen jälkeen
käyttöön PPG:n uuden D8175 nopean kirkaslakan. Alhaisemmissakin
lämpötiloissa nopeasti kuivuva lakka
toi ratkaisun Sandberg Automotiven
kuivaushaasteisiin.
Sandberg Automotivella on käytössä
kaksi maalauskammiota. Toinen maalauskammio on asetettu 60°C:seen
ja toinen 40°C:seen. Tavallisesti pikalakka vaatii 60°C:een kuivauslämpötilan. Alhaisemmissa lämpötiloissa kuivausaika pitenee merkittävästi.
D8175 nopealla kirkaslakalla kuivaus
40°C:ssa kestää vain 20 minuuttia, joten lakka kuivuu molemmissa Sandberg Automotiven maalauskammioissa hyvin.
Tuotteella ei myöskään ole pikalakoille tyypillisiä ongelmia aktivoinnin,
ilmankosteudesta johtuvien kuivausaikojen vaihtelujen tai pinnan laadun
kanssa.
Useita eri merkkejä kokeillut, pitkän työkokemuksen omaava maalari

Tarmo Lappalainen kommentoi uutta
lakkaa seuraavasti: ”Ei tarvitse miettiä
mikä on sää tai lämpötila, kuivausaika
tai kalvonpaksuus. Aina pelaa.”

”

Peilikiiltävä, terävä ja kirkas lakkapinta - myös paksuilla kerroksilla.
Alla olevassa kuvassa on lähes lasimaiseksi kuivunutta D8175 lakkaa!

Lisäksi töiden laatu on parantunut.
Maalipinnassa ei ole pikalakoille tuttua ”utuisuutta”, ja kiilto on erittäin
terävä. Jopa paksuilla kalvoilla pinta
on kristallinkirkas. Esimerkiksi konepellin voi huoletta ruiskuttaa paksummalla kerroksella.
Pinnan kovuus tekee kiillottamisen
vaivattomaksi. Pinta ei myöskään kutistu, eivätkä kiillotusjäljet tule näkyviin jälkikäteen. Myös häivytysmaalauksessakin lakka toimii erinomaisesti. Tuotteessa ei ole korkealle kiintoainepitoisuudelle tyypillistä keltaisuutta, mikä tummentaa häivytettävän
osan sävyä.
”Lakka on helppo ruiskuttaa, eikä pinta
mattaannu useammankaan päivän jälkeen”, Lappalainen kertoo. Lakan viimeistely saa maalarilta positiivista palautetta: ”Onhan se kiva viimeistellä,
kun pinta on oikeasti kuiva eikä tarvitse pelätä, että jäljet tulee myöhemmin
esiin.” Myös peltisepältä nopea kui-

“

vuminen on saanut kiitosta - kasaaminen sujuu aina nopeammin, kun lakkapinta on täysin kovettunut.

Nopea työprosessi.
Kuivuu vain 5 min 60°C:ssa
tai 20 min 40°C:ssa.
Peilikiiltävä ja
kova pinta.

Seuraa meitä Facebookissa!

Vakaa ja
turvallinen tuote
- ilmankosteudesta
riippumatta.

Pitkä käyttöaika.
Soveltuu myös
isoille pinnoille.

Coran tulevista ja menneistä tapahtumista kerrotaan Facebook-sivuillamme. Lukeminen ei edellytä omaa FB-tiliä / kirjautumista. Coran Facebookiin pääset mm. kotisivuillamme olevasta linkistä.
”Tykkää” sivustamme!
Jos sinulla on Facebook-tili, voit ”tykätä” tai ”seurata” sivujamme, jolloin näet julkaisumme
uutisissasi, ja voit myös kommentoida tapahtumia.
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Puh. 010 8210 100
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CORA Refinish
Asiakaslehti
Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.

Markkinoiden
NOPEIN kirkaslakka
& TEHOKKAIN
maaliruisku nyt
pakettihintaan!

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100
corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN
RATKAISU
CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN
VAURIOKORJAAMON
VÄLINEET
Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.
– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.
Cora Väri Oy © 2016

NOPEAMPI
KOVEMPI
PAREMPI

SATAjet 5000 RP 1,2
5 L D8175 nopeaa kirkaslakkaa
5 L D8305 kovetetta
2 L D8745 ohennetta

SATAjet 5000 RP 1,2 Digi
5 L D8175 nopeaa kirkaslakkaa
5 L D8305 kovetetta
2 L D8745 ohennetta

Yhteensä: 799 € (alv. 0 %)

Yhteensä: 899 € (alv. 0 %)

Tarjoamme lakka- ja ruiskupaketin tilaajalle
veloituksettoman Cora Akatemia koulutuksen!
(1 hlö / paketti, sis. kahvit ja lounaat).

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi
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