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analysointi on ensimmäinen askel kohti muutosta parempaan. Merkittävää ei ole se, kuinka monta työtä on käynnissä, vaan se millä tahdilla työt valmistuvat.
Lehtemme tässä numerossa käsittelemme Japanista rantautunutta Lean-ajattelua, oman työympäristön ja toimintatapojen analysointia 5S-menetelmän avulla sekä
yhtä maalaamon käyttöasteen seurantatapaa.
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TILAISUUS keräsi paikalle noin
170 vierailijaa, joista 120 osallistui
myös pikkujouluristeilylle. Tapahtuma järjestettiin Cora Refinishin
parkkihallissa, joka muuntui torstain aikana lähes aidoksi yökerhoksi.
Musiikkipuolesta vastasi bilebändi CoverLovers, ja tilaisuudessa hauskutti pitkän linjan koomikko sekä esiintyjä Juha Laitila. Juha
Laitila veti iltapäivällä myös huutokaupan. Huutokauppaan pystyi
osallistumaan ennakkotarjouksella,
vaikkei tapahtumaan itse päässytkään. Ennakkotarjouksia tuli mukavasti, kuten myös huutoja paikan
päällä.

Cora Refinish Oy

Tom Sandell
toimitusjohtaja
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Coran asiakastilaisuus ja
pikkujouluristeily Tallinnaan
järjestettiin tänä vuonna teemalla ”Pikku-Jekku”.

Antoisia lukuhetkiä,

12

13

CoraEvents

Lippupisteen vastuullisissa
tehtävissä nähtiin Coran
nuorempaa sukupolvea,
Sami Huopainen (vas.) ja
Olli Tuovinen.

Tilaisuuden tavoite oli tarjota asiakkaillemme hyvää ruokaa,
juomaa sekä mahdollisuuden tavata
oman alan ammattilaisia rennossa
ilmapiirissä.
Keräämämme asiakaspalautteen
perusteella voimme todeta, että tavoite saavutettiin.

Mukavaa ja helppoa ohjelmaa ja ajanvietettä ennen laivalle
menoa.
Tilat ja opasteet oli hyvät, henkilökunta oli asiantuntevaa. Kokonaisuus oli loistava.
Koko tapahtuma oli onnistunut.
Tila oli todella hienosti järjestetty
viihtyisäksi. Ohjelmakokonaisuus
oli hyvin aikataulutettu.

Kokonaisena palvattu
sika riitti hyvin isollekin
väkimäärälle. Nälkä lähti
toivottavasti kaikilta.
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Tehokkuuden mittaaminen ja
työmenetelmien arviointi
Kun puhumme
läpimenon parantamisesta,
tehokkuudesta
ja maalaamon
käyttöasteesta,
törmäämme
keskusteluissa
usein Japanista
rantautuneeseen Lean-ajatteluun.
LEAN-AJATTELUSSA ei ole kyse
siitä, että pitäisi välttämättä tehdä
enemmän ja nopeammin, tai tehdä
nykyiset työtehtävät juosten. Kyse on
siitä, että työtä tehdessä kuljetaan se
lyhyin matka. Työaika on avainasia.

Kuinka tehokkaita olemme?

Yksi osa tätä ajattelua on, että
työaika hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kun tarvittavat
työkalut ovat olemassa, ja niiden sijainti ja säilytys on mietitty oikein,
minimoidaan kaikki hukka-aika.

5S-toimintamalli
on
osa
Lean-ajattelua. Se koostuu viidestä avainkohdasta, jotka tulisi pystyä toteuttamaan omassa toiminnassaan, mikäli tavoitteena on
selkeyttää ja tehostaa tuotantoa.

Miten saamme lyhennettyä sitä aikaa,
jolloin maalauskammio odottaa
seuraavaa ruiskutuskertaa?
Paljonko liikevaihtomme kasvaisi?

5S koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Selkeytä: Poista tarpeettomat
työkalut ja välineet. Myy tai varastoi ne muualle.
2. Systematisoi: Nimeä työkalut.
Järjestä ja varastoi ne niin, että
löytyvät.

Onko kammion edessä oleva tila varattu? Siirrämmekö kolme
muuta autoa edestä, jotta saadaan seuraava uuniin?

3. Siivoa: Siivoa työpiste joka päivä
esim. ennen taukoja ja työpäivän
päätteeksi.

Onko sävy tarkastettu ja valmiiksi sekoitettuna?

4. Standardisoi: Päätä työmenetelmät, työkalut, siivousaikataulut jne.

Tässä vain joitakin esimerkkejä tarkastuskohteista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

5. Seuraa: Varmista, että sovittuja toimintatapoja noudatetaan ja
kehitä niitä jatkuvasti.
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Suojataanko auto kammiossa, vai odottaako seuraava auto jo
valmiiksi suojattuna kammion edessä?

Missä puretaan suojaukset?

USEIN AJATTELEMME, että
kaikki työt kyllä tehdään, mitkä ehditään - ja jonkin verran vielä niitä, mille ei ollut edes aikaa.
Harvoin kuitenkaan pysähdymme toteuttamaan niitä muutoksia,
jotka tiedämme että tulisi tehdä.
Jos mittaamme maalaamon tehokkuutta aikatauluttamalla maalauskammion ovien aukaisut, kuinka
hyvin tässä testissä lopulta menestymme? Miksi käyttää mittarina
maalauskammion ovien aukaisuja?
Maalauskammion ovien aukaisutiheys on hyvä mittari siksi, että sieltä tulevat työt laskutetaan, ja tästä
syntyy lopulta maalaamon liikevaihto. Kaikki työt ennen ovien aukaisua
ovat toki tärkeä osa prosessia, mutta
tämä on hyvä mittari maalauskammion käyttöasteelle ja tehokkuudelle.
Jos nostamme maalauskammion käyttöastetta, liikevaihtomme
kasvaa. Kun laskemme ajan, jolloin
maalauskammiossa tehdään ruiskutustyötä, ja vertaamme sitä käytettävissä olevaan päivän kokonaisaikaan,
saattaa tulos olla yllättävä.
Luettelo asioista, joihin meidän
tulee kiinnittää huomiota, on pitkä
- ellei melkein loputon, ja tietysti jokaisessa maalaamossa omanlaisensa.
Työvaiheet joko tuottavat lisäarvoa
prosessiin tai eivät. Jos eivät tuota,
luovutaan niistä.
Jos asiat ovat välttämättömiä,
vaikkakaan eivät tuottavia, tehdään
nämä toki jatkossakin. Karsitaan
muuten kaikki turha ja arvoa tuottamaton.
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Herkules HLS 3213 - AirgoMatic
Mirka Golden Finish

Maalaamo- ja korjaamonostin 3,2 tonnin nostokyvyllä

Pinta peilinkiiltäväksi
HSL 3213 nostin on tehokas ja kompakti ratkaisu sekä maalaamoille että
korikorjaamoille. AirgoMatic 3213
soveltuu lähes kaikkien tavanomaisten ajoneuvojen nostamiseen, ja sen
nostokorkeus on 1,3 metriä.
Tilaa säästyy nostimen vain 110
mm korkean kannatinpalkkijärjestelmän ansiosta. Myös ajorampit ovat
suhteellisen lyhyet. Nostin on yksinkertainen asentaa, ja sen käyttökustannukset ovat pienet.

Nostokorkeus: 1300 mm
Nostokapasiteetti: 3,2 tonnia
Ilmasyöttö: 6 baaria
Työskentelykorkeus: ~ 1600 mm
Asennus: suoraan lattialle tai upotettuna.
Upotettuna asennettava malli on
saatavilla myös CE-pysäytyksellä,
jolloin ennen laskun loppua nostoalusta pysähtyy automaattisesti.

Ota haltuun alan nopeimmat ja tehokkaimmat maalausmenetelmät
Cora Akatemian koulutuksissa.

Hyvästä maalaustyöstä saa nyt helposti vielä
näyttävämmän. Odotettu uutuus Mirkalta on
maalauksen viimeistelyratkaisu Golden Finish.
Golden Finish koostuu selkeistä työvaiheista, joista
kaikki ylimääräinen on karsittu pois. Työmenetelmä on
yksinkertainen – hiomapyöröt on numeroitu ja kiillotus
värikoodattu. Yksi, kaksi, keltainen ja musta, siinä kaikki.
Roskanpoistoon Golden Finish SR on omiaan yhdessä
Mirka® AOS-B akkukäyttöisen hiomakoneen kanssa.
Hiomatuotteet ovat tässäkin menetelmässä tärkeitä
ja Mirkan tuttua laatua, mutta päätähtenä loistaa kirkkaasti uusi kiillotusaine Polarshine® 20. Tämä Pohjanmaalla valmistettu kiillotusaine on varta vasten tuoreille, pehmeille lakkapinnoille kehitetty. Yhdessä keltaisen
kiillotuslaikan kanssa yksi kiillotusvaihe riittää vaaleille
väreille, tummille pinnoille suositellaan vielä viimeistelyä Polarshine® 5:llä ja mustalla kiillotuslaikalla.
Käyttäjälle turvalliset kiillotusaineet ovat vesipohjaisia ja antavat täydellisen kiillon ilman ylimääräisiä täyteaineita tai silikonia. Ja kun työ on valmis, siitä kelpaa
ihailla omaa peilikuvaansa.

PPG Maalausmenetelmät

ProMa:lla tehoa työnkulkuun

8.2.2018 (OSAO, Haukipudas)
22.-23.2.2018 (TAKK, Tampere)
24.3.2018 (PKKY, Joensuu)

Hyvää Joulua!
PROCESSMANAGER -toiminnanohjausjärjestelmä (ProMa) antaa
yleisnäkymän
korjausprosessista
kaikille työntekijöille ja kumppaneillesi.
Tiesitkö, että palkkakulut muodostavat yleensä noin 40 prosenttia jokaisesta korjaustyöstä?
Kun säästät tässä kohtaa rahaa, tuottosi lisääntyvät merkittävästi.
ProMa tekee työnkulustasi
helpomman. Järjestelmä antaa sinulle ja muille työntekijöille täydellisen näkymän siitä, mitä kukin tekee
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Cora

ja milloin. Se tarkoittaa vähemmän
hukattua työaikaa sekä vähemmän
väärinkäsityksiä.
Kun kaikki osapuolet tietävät,
missä työvaiheessa auton korjaustyö menee, työsi laatu lisääntyy. Ja
samoin lisääntyy maalaamon tehokkuus ja tuottavuus.
Sinun ei tarvitse enää täyttää työkortteja, sillä järjestelmä hoitaa kaiken dokumentoinnin puolestasi.
ProMa vapauttaa aikaa, jotta voit
tehdä työsi paremmin - ja tämä mahdollistaa aiempaa suuremman määrän vauriokorjauksia.

Toivotamme kaikille
asiakkaillemme
rauhallista joulunaikaa ja
menestyksekästä Uutta Vuotta!
Lahjoitamme tänä vuonna joulukortti- ja lahjarahamme Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen kotimaan lapsille.

Koulutuksen teemana on PPG:n maalausmenetelmät sekä tuottavuuden
nostaminen minimoimalla materiaalinkulutusta ja työaikaa. Koulutuksen
käynyt henkilö ymmärtää materiaalin
kulutuksen vaikutuksen maalausprosessin nopeuteen ja osaa tämän päivän uusimmat tekniikat.

Delfleet ja Selemix koulutus
6.4.2018 (TAKK, Tampere)
Tässä hyötyajoneuvo- ja teollisuusmaalikoulutuksessa perehdytään maalausohjeistuksiin ja tehdään runsaasti
käytännön harjoituksia tuotteilla. Lisäksi tutustutaan Delfleet ja Selemix
uutuuksiin sekä oikeiden tuotteiden
valintaan - tavoitteena on saavuttaa
virheetön ja tuottava lopputulos myös
vaativissa kohteissa.

Koulutus sisältää kattavan teoriapaketin
lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
cora@corarefinish.fi
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Pintamaalaukseen valmistautuminen
Jotta maalaamon läpimeno
saadaan tehokkaaksi ja vältytään uusintamaalauksilta,
on syytä kiinnittää huomiota
muutamiin seikkoihin.
KUN AUTO tulee maalaamoon,
tarkistetaan ensimmäiseksi sävy
ja arvioidaan häivytyksen tarve.
Tällöin jää aikaa tehdä mahdolliset
ylimääräiset purkutyöt ja Cabasmuutokset.
Työtilan valaistuksen värisävy
vaikuttaa auton väriin, joten oikean
sävyn tarkistaminen kannattaa
tehdä joko ulkona tai SATA trueSun värintarkastuslampulla. Näin
saadaan paras mahdollinen sävytarkkuus. Työtilan yleisvalaistusta
voidaan parantaa vaihtamalla loisteputket CoraLED -putkiin, joiden
väri on maali- ja maalauskammiovalmistajien erityisesti maalaamoon

suosittelema.
Erikoispigmentit ja lisäaineet
ovat yleistyneet viime vuosien aikana, joten kun oikea sävy on tiedossa,
kannattaa vilkaista, että varastosta
löytyy tarvittavat sävyt työhön.
Pohjatöissä on huomioitava etukäteen arvioitu häivytysalue, jotta
pohjatyöalue ei karkaa liian pitkälle.
Oikea Graymatic-pohjasävy on
syytä tarkistaa, sillä oikein valittu
pohjasävy vaikuttaa sävytarkkuuteen ja nopeuttaa maalausprosessia.
Vinkki: Myös vesiväristä
saat tehtyä kaikki Greymatic-pohjasävyt.

!

Auto, sekä kaikki kolot ja listan
välit, tulisi puhaltaa huolellisesti
puhtaaksi ja pestä liuotinpohjaisella D837 rasvanpoistoaineella. Au-

PaintManagerin värimäärän arviointiohjelma
ton reunasuojaus tehdään valmiiksi
ennen maalauskammioon viemistä.
Maalauskammiossa
tehdään
vain pesu vesipohjaisella rasvanpoistoaineella D8401 ja loppupeittely peitekalvolla.
Muovista valmistettuja mopoautoja maalattaessa on hyvä muistaa,
että ne ovat herkkiä hankaussähkölle. Niiden peittämiseen ei suositella
peitekalvoa. Peitekalvo on muovia,
joten se on staattinen itsessään, ja
muovipinnalla vedettäessä kerää lisää sähköä.
Kun haetaan maalaamon optimaalista työrytmiä, pullonkaulaksi
muodostuu yleensä maalauskammio ja sen läpimeno. Töiden jaksotus on todella tärkeätä, jotta maalauskammio on toiminnassa koko
ajan. Laskennallisesti on mahdollista maalata viisi kammiollista 8-tuntisen työpäivän aikana.
Kannattaa miettiä töiden ajoitusta etukäteen ja yhdistää eri työkeikkoja, jotta maalauskammio olisi
aina täynnä. Myös pohjatöiden osalta etukäteissuunnittelu auttaa, jotta
saadaan kammio käyttöön heti klo
8 aamulla.
Pohjatöiden osalle on tarjolla
prosessia nopeuttavia tuotteita kuten PPG:n UV-kuivattava pohjamaali ja pikapohjamaali DP6000.
Kun näitä käytetään edellisenä päivänä esim. klo 14 aikaan, pinnat
saadaan kuivattua ja hiottua vielä
samana päivänä, ja seuraavana aamuna päästään heti maalaamaan.

Jääkö maalareille useasti
maalia purkinpohjalle, kun
maalaustyö on suoritettu?
ESIMERKIKSI 0,5 - 1 dl hukkamaalia ei ole kerralla paljoa, ja tuntuu
normaalilta monessa maalaamossa. Ajatellaanpa asiaa näin: Paljonko
hukkamaalin määrä on vuodessa?
Entä paljonko euroja kuluu turhaan,
kun hukkamaalia heitetään roskiin?
PaintManagerista löytyy ratkaisu tähän ongelmaan: värimäärän arviointiohjelma.
Tämä pieni lisäosa auttaa hahmottamaan
materiaalimenekkiä
maalaustyökohtaisesti niin, että
hukkamaalia ei juurikaan synny.
Voit ottaa lisäosan käyttöön
omasta PaintManager -ohjelmasta
seuraavasti: Klikkaa hiiren osoittimella PaintManagerin aloitussivulta kohtaa ”Ylläpito” ja sen jälkeen
”Asetukset”. Tämän jälkeen (Kuva
1.) valitse ylhäältä välilehti, jossa lukee ”Määrän arviointiohjelma”.
Klikkaa hiiren osoittimella kohtaa
”Ota määrän arviointiohjelma
käyttöön”, jolloin ohjelma aktivoituu.
Enää tarvitsee syöttää maalimäärät pohjaksi ohjelmalle ja laittaa rasti
kohtaan ”Pakota määrän arviointiohjelma”. Tämän jälkeen muista
vahvistaa muutokset oikeasta alanurkasta.
Seuraavalla kerralla, kun sekoitat
väriä tai lakkaa, PaintManager kysyy
onko kyseessä minkä kokoluokan
auto (Kuva 2).

1

Tämän valittuasi seuraavaksi kysytään maalattavia osia (Kuva 3).
Tuplaklikkaamalla haluttua auton osaa, tulee sen päälle ristikko,

joka tarkoittaa häivytystä. Muutoin
kertaklikkauksella väri muuttuu vihreäksi ja tarkoittaa kokopaneelin
maalausta.

2

3

RapidMatchin käyttö maalausprosessissa
Eri autovalmistajilta löytyy
samalla värikoodilla useita eri
sävyjä ja X-variaatioita. Sävyjen vaihdellessa tulee RapidMatch spektrofotometri arvoon arvaamattomaan.
RapicMatchin avulla saadaan karsittua suuresta määrästä tehdaskorjattuja X-kaavoja parhaimmat vaih8 CORAREFINISH 4 / 2017

toehdot. Esim. Toyotan graffitin
harmaasta 1G3 sävystä on tällä hetkellä saman värikoodin alla 179 Xvariaatiota. Käytännössä on lähes
mahdoton tehtävä löytää täsmälleen
oikea sävy ilman värimittaria.
Suosittelemme käyttämään RapidMatchin haussa lisäksi värikoodia,
jotta saadaan tarkempi lopputulos.

Myös PaintManager-kaavaohjelman
vertailuominaisuus
on oiva työkalu, kun
etsitään oikeata
variaatiota RapidMatchin mittaustuloksista.
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Mirka DEOS

Mirka OSP-järjestelmä

Uusi tasohiomakone lunastaa odotukset

Kustannustehokas pintavaurioiden korjaaminen

RosAuton paperi- ja
purkkipuristin
Pursuaako roskikset yli paperista?
Onko nurkat täynnä tyhjiä peltipurkkeja?
Haluaisitko säästää jätemaksuissa?
ROSAUTON paperi- ja purkkipuristin on oiva ratkaisu tähän ongelmaan.
Prässillä puristat kasaan paperit ja
purkit. Suurestakin määrästä paperia
ja kalvoa tulee RosAuton puristimel-

la pieni paali, jonka saa helposti sidottua naruilla. Prässi toimii automaattisesti, kun luukun laittaa kiinni. Myös
metallipurkkien puristaminen pieneksi onnistuu.

Uudessa Mirka® DEOS sähkökäyttöisessä tasohiomakoneessa on samat innovatiiviset ominaisuudet, joista Mirka DEROS on tunnettu. Matalan
profiilin omaava, vain 10 cm korkea, Mirka DEOS
on harjattoman moottorinsa ansiosta kompakti ja
hyvin hallittava kone täsmälliseen hiontaan.
Hiot lähellä pintaa kuin käsin, silti vähintään yhtä tehokkaasti kuin perinteisellä moottorilla varustetulla hiomakoneella. Koneen ergonominen muotoilu tarkoittaa,
että sitä voi käyttää pitkiäkin aikoja väsymättä. Kolmen
millimetrin värähtelyliike tekee hionnasta tehokasta,
mutta tärinätaso pysyy silti alhaisena.
Sisäänrakennettu elektroninen moottorijarru sekä
helppokäyttöinen käynnistinkytkin moottorin nopeuden
säätöön tekevät työstä vaivatonta. Mirka DEOS on myös
varustettu erillisellä virtakytkimellä, jotta käyttö olisi
mahdollisimman sujuvaa ja turvallista.
Mirka on viime vuosina satsannut älyominaisuuksiin ja myös Mirka DEOS on varustettu tärinäsensorilla
ja Bluetooth-yhteydellä. Tämä mahdollistaa tärinätason
seuraamisen myMirka -sovelluksen kautta. Loistava
esimerkki, miten teknologia voi edistää työterveyttä ja
ehkäistä sairauksia, tässä tapauksessa tärinätautia. Jos
tärinätaso menee normaalin tason yli, sovellus kehottaa
käyttäjää vähentämään altistumista. Toisin sanoen, ei
enää tarvitse pelätä valkosormisuutta.
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SATA trueSun värintarkastuslamppu asettaa sävyvertailun täysin uudelle
tasolle.
VALOVOIMAINEN LED-lamppu
toistaa sävyt äärimmäisellä tarkkuudella ja nostaa näkyviin erilaiset metallikide- ja helmiäisrakenteet.
Värisävyn huolellinen valinta ja
maalipinnan kontrollointi kannattaa aina, koska jo yhden uudelleenmaalauksen välttäminen tuo lampun
hankintahinnan takaisin.
30 vuotta sävyjä vertaillut Cora
Refinishin myyntipäällikkö Rauno
Huopainen toteaa, ettei ole koskaan
urallaan nähnyt yhtä ylivoimaista

tuotetta kuin SATA trueSun värintarkastuslamppu.

SATAjet 100 B F RP 1,6
pohjamaaliruisku
Oikea ruisku oikeaan tarpeeseen.

Daisy Wheel - sekoitushuoneen vallankumous
DAISY WHEEL on automaattinen
sekoitusjärjestelmä, jolla voidaan
sekoittaa kaikki ajoneuvovalmistajien värisävyt erittäin tarkasti ja nopeasti.
Materiaalinkulutus on pienempi, sillä Daisy Wheelillä voidaan sekoittaa hyvin pieniä määriä. Automaattinen sekoitusjärjestelmä takaa
värisävyjen korkean tarkkuuden ja
täsmällisen toistettavuuden. Aikaa
säästyy muihin töihin, ja myös sekoitustila pysyy siistinä.

USEIN maalaamoissa saatetaan käyttää vanhoja pintamaalausruiskuja
pohjamaalaukseen, vaikka niiden toiminta ja suutinkoko eivät ole suunniteltu pohjamaalien ruiskuttamiseen.
Oikeanlainen ruiskuvalinta ei pelkästään paranna laatua, vaan se myös
helpottaa ja nopeuttaa hiontaprosessia, sillä pinta on jo valmiiksi lähes sileä.
SATA:n pohjamaaliruiskut toimivat erittäin alhaisella paineella, ja ne
antavat lähes täydellisen maalausviuhkan. Pienellä paineella ruiskutettaessa syntyy vähemmän ohiruiskutusta, joka puolestaan pienentää
suojaustarvetta ja materiaalin kulutusta.

Mirkan OSP (Optimised Surface Preparation)
-järjestelmää ei voi verrata mihinkään muuhun
markkinoilla olevaan järjestelmään. Sen nopeus,
hallittavuus, yksinkertaisuus ja toistettavuus
saavat perinteiset menetelmät vaikuttamaan
tehottomilta ja vanhanaikaisilta.
Järjestelmä on saavuttanut suuren suosion, koska
sitä on helppo opettaa, ymmärtää ja johtaa. Menetelmä
on nopea ja tehokas. Parempi hallittavuus pitää työstettävän alueen mahdollisimman pienenä ja vähentää
ylihionnan vaaraa. Standardoidut, selkeistä työvaiheista
koostuvat prosessit varmistavat tasaisen laadun jokaisella korjauskerralla.
Tänä vuonna Mirka on uudistanut vaiheet 3 ja 4,
mikä parantaa tuloksia entisestään. OSP-verkkohiomapyörö nro 3:n päivitetty versio on keraamisten jyvien ansiosta entistä tehokkaampi. Aikaisempi paperitaustainen
hiomapyörö nro 4 on vaihdettu verkkohiomapyöröön.
OSP-järjestelmä koostuukin nyt alusta loppuun asti
verkkohiomatuotteista, mikä takaa pölyttömän hionnan.
Hengitysilma ja työalue pysyvät puhtaana ja verkkohionta myös estää pölypillereiden aiheuttamat vauriot
sekä vähentää jälkitöiden tarvetta. Verkkohiomapyöröissä nro 3 ja 4 käytettävä taustamateriaali on entistä
vahvempi ja kestävämpi.
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CoraEvents
Näkymä maailman
korkeimmasta rakennuksesta,
Burj Khalifasta (828 m), oli huikea.

Coranpesä

Abu Dhabin F1 GP ja
uskomaton Dubai
MARRASKUUN lopulla toteutettu
PPG kanta-asiakasmatka suuntautui eksoottiseen Dubaihin, missä
seurasimme F1-kauden päätöskisaa.
Upea reissu huipentui suomalaisjuhliin, kun Valtteri Bottas seisoi
kisan päätteeksi korkeimmalla korokkeella ja Maamme-laulu soi!

Laatua ja kodikasta
Lapin tunnelmaa

Tasokkaasti varusteltu kelohonkahuvila
Levin laskettelurinteiden välittömässä
läheisyydessä.

Unohtumattomia elämyksiä ja
loistavaa matkaseuraa, verkostoitumista ja kehityskeskusteluja. Suuret
kiitokset kaikille autoalan ammattilaisille osallistumisesta ja aktiivisuudesta. Lähde sinäkin ensi kerralla matkaan mukaan!

Coranpesä - majoitu mukavasti
Vuonna 2000 valmistunut tunnelmallinen, intiimi, järeästä
kotimaisesta kelosta veistetty nelikerroksinen paritalohuvila on tilava
isollekin seurueelle.
F1-kauden
päätöskisa
käynnissä,
taistoa seurattiin
aitiopaikalta.

Taitavaa veitsenkäsittelyä keitaalla.
Kameliratsastusta
uskaliaille.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

2

Pinta-ala 144 m + 35 m
Majoituskapasiteetti 10 hlöä (4 x 2hh, parvi 2 hlölle)
Takkatupa ja avokeittiö ruokailutiloineen
3 kylpyhuonetta ja 3 wc:tä
4 parveketta
Saunaosasto ja takkahuone
Ulkoterassi ja ulkoporeallas
Urheiluvarusteiden säilytys- ja pukeutumistila
2 autopaikkaa (katos- ja ulkopaikka lämmityspistokkeilla)

Lisäksi vieraiden käytettävissä on 7 hengen tila-auto.

Jeeppisafarilla hiekkadyyneillä.

Verkostoitumista,
mielipiteiden vaihtoa ja prosessien
kehittämistä illallisen merkeissä.

Hinnasto ja tarkemmat tiedot Coranpesän varustelusta sekä “talon
tavoista” löytyvät käyttö- ja vuokrausehdoista.

Tule Coran kanta-asiakkaaksi
Saat käyttöösi monet kanta-asiakasedut, muun
muassa mahdollisuuden vuokrata Levin
huvilaa kanta-asiakashinnoin.
Lisätietoa kanta-asiakkuudesta saat
myyjiltämme sekä jälleenmyyjiltämme.
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Varaukset ja tiedustelut: jarmo.tuovinen@coravari.fi / 040 900 6521
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Tehokkuutta toimintaan kärry- ja telineratkaisuilla
Paperi/kalvokärryt

Työkärryt

Kaikissa malleissa on mukana teipin annostelija. Paperia vedettäessä annostelija kiinnittää siihen automaattisesti teipin, jolloin suojaustyö sujuu nopeasti ja vaivattomasti.

Kun pidät kaikki maalarin työkalut ja tarvikkeet samassa kärryssä, maalaamo pysyy hyvässä järjestyksessä.

Telineet ovat helposti liikuteltavia, joten saat paperit, kalvot ja
teipit aina lähelle suojattavaa kohdetta. Rullat pysyvät hyvässä
kunnossa ja järjestyksessä, ja lisäksi pidät lattiatilan vapaana.

LSP50 Värikoodatut renkaat ja telineet
5 kpl / ltk

Kärryissä on myös teline roskapussille, joten työskentelytila
pysyy siistinä. Aikaa säästyy, kun kaikki tarvittava on käden
ulottuvilla.
Nämä työkärryt on saatava jokaiseen maalaamoon ja korjaamoon!

Pieni paperikärry
Vakaa ja helposti liikuteltava kärry, johon
sopii kolme eri paperikokoa: 30, 60 ja
90 cm. Paperirullien
vaihtaminen sujuu
helposti. Mukana teipin annostelija joka
rullalle.

Keskikokoinen työkärry
Kallista aikaa säästyy,
kun työkalut ja tarvikkeet ovat helposti
saatavilla. Kärry on
varustettu
jäte-,
purkki- ja ilmaletkutelineillä, joten työt
sujuvat tehokkaasti.
Hiomakone ja -tuki
sopivat
kätevästi
hyllyille. Muut tuotteet, kuten tasoitteet,
hiomapaperit ja teipit,
voi säilyttää käden
ulottuvilla kohoreunahyllyillä.

Mitat: lev. 145 x syv. 67 x kork. 100 cm

Keskikokoinen paperikärry

Mitat: lev. 135 x syv. 59 x kork. 110 cm

Vakaa ja helposti liikuteltava kärry, johon
sopii kolme erikokoista paperirullaa. Suurin paperikoko on leveydeltään 90 cm.
Paperirullien vaihtaminen sujuu helposti.
Mukana teipin annostelija joka rullalle, ja
kaksi pidikettä varateippirullille.

Suuri paperikärry
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Renkaat kiinnitetään
pullojen kansiin, jolloin ne on helppo
erottaa toisistaan,
ja
väärää
tuotetta ei vahingossa päädy pulloon
täytön yhteydessä.
Pullotelineet
voidaan
kiinnittää
metalliin vahvojen
magneettien avulla
ja mihin tahansa pintaan 2 ruuvilla, joille
on telineessä valmiit
kohdat.

MCD50 Sekoitusastiateline

Näppärä ruiskuteline
kahdelle
ruiskulle.
Teline on helppo kiinnittää seinään kahdella ruuvilla, joille
on kohdat valmiina.
Mukana pidike myös
letkulle.

EQU53 Premium X-teline
Seinään kiinnitettävässä sekoitusastiatelineessä säilytät
kupit ja kannet järjestyksessä. Telineeseen mahtuu neljä
erikokoista
sekoitusastiaa ja kantta.

Laadukas,
kasaan
taittuva teline, jonka
korkeutta ja leveyttä
voidaan säätää kahden ketjun avulla.
Telineen jalat on yhdistetty tangolla, ja
se pysyy tukevasti
pystyssä myös ritilälattialla.

Mitat: lev. 170 x syv. 120 x kork. 55 cm

Pieni työkärry
Vakaa ja helposti
liikuteltava
kärry,
johon
sopii
viisi
erikokoista paperirullaa. Suurin paperikoko on leveydeltään 120 cm. Paperirullien vaihtaminen sujuu helposti.
Mukana teipin annostelija joka rullalle, ja
kaksi pidikettä varateippirullille.

Mitat: lev. 165 x syv. 59 x kork. 134 cm

LSP20 Paineruiskupullo 1L
on saatavilla erikseen.

EQU85 Ruiskuteline magneettikiinnityksellä

Kahden sekoituskupin pidike
Pieni työkärry, jossa
on roskapussin pidike.
Tarvittavat työkalut
voi säilyttää kätevästi
käden ulottuvilla. Kärryyn on saatavissa
useita erilaisia pidikkeitä.

Mitat: lev. 85 x syv. 40 x kork. 100 cm

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa pidikkeessä on
paikat kahdelle sekoituskupille. Pidike on saatavissa erikokoisille
ja -merkkisille kupeille.
Pidike kahdelle Unilux 750ML sekoituskupille
Pidike kahdelle 3M 400ML PPS sekoituskupille
Pidike kahdelle Colad 700ML sekoituskupille
Pidike kahdelle Finixa 650ML sekoituskupille

Pyörivä ruiskutusteline
Vakaa ja helposti
liikuteltava
teline,
johon ruiskutettavat
levyt voi kiinnittää
erilaisiin asentoihin.
Telineeseen kuuluu
jatke, jotta useita
osia voi ruiskuttaa yhtä aikaa. Varustettu maaliruiskun
pitimellä. Rakenne
sinkittyä terästä.
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CORA Refinish
Asiakaslehti
Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.

Drester by Hedson X-series
Suunniteltu kovaan ammattikäyttöön.
Kampanjahinnat (alv. 0 %)

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 © 2017

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:
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3150 €
aattipesuri
ries autom
i 3320 €,
ur
es
DIX11 X-se
ip
tt
es automaa
ri
se
X)
-A
en
DIX11
tehostim
puhalluksen
(sis. poisto

DIX11M X-series ma
nuaalipesuri 2580 €
DIX11M-A X-series
manuaalipesuri 274
0 €,
(sis. poistopuhallukse
n tehostimen)

DIX22 X-series automaattipesuri Double 4170 €
DIX22-A X-series automaattipesuri Double 4330 €,
(sis. poistopuhalluksen tehostimen)

Tilaa Drester by Hedson X-series pesuri, ja lähetä kuvat
“ennen ja jälkeen” tilanteista maalaamossasi.
Saat SATAjet 100 B F RP 1,6 mm
pohjamaaliruiskun veloituksetta!
Lähetä kuvat osoitteeseen:
kampanjat@corarefinish.fi

Kampanjahinnat ovat voimassa
15.2.2018 saakka. Hintaan lisätään
rahtikustannukset.
Kampanjahinnat (alv. 0 %)

Kampanjatuotteet ovat saatavilla
jälleenmyyjiltämme ympäri Suomen!
www.corarefinish.fi/jalleenmyyjat

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

R
kaup uisku
an pä
älle!
Ovh.
306,5
(alv. 0 1 €
%)

Sis. 0,6L
yläsäiliön

