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Kunto paranee - tulos paranee!
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Hyvä automaalauksen
ammattilainen
CoraSport-joukkue on jälleen
ylittänyt maaliviivan, tällä kertaa
haasteena oli Helsinki City Run
puolimaraton. Terveellinen ja
rento kuntoilu hyvässä seurassa
on nyt saamassa ennalta toivotun suosion yhä kasvavassa ryhmässä, mikä onkin juoksuharrastuksemme perustarkoitus. Tällä
kertaa Coralaisia oli mukana 7 ja
jo nyt on ilmoittautunut runsaasti
osallistujia syksyllä juostavaan Levin Ruskamaraton-tapahtumaan.
Ehkä sinäkin liityt tällä kertaa reippaaseen joukkoomme? Ruskamaraton-juoksussa voit valita itsellesi
sopivan juoksumatkan ja samalla
löytää harrastuksen, joka ylläpitää
kuntoa ja auttaa jaksamaan arjen
haasteissa. Tapahtumissa on hauskaa ilman suorituspaineita ja olo
suorituksen jälkeen mitä mainioin.
Lisätietoja Ruskamaraton-tapahtumasta löydät lehden sisäsivuilta
ja Facebook-sivuiltamme.
Palkitsemme pitkäaikaiset asiakkaamme järjestämällä elokuussa PPG VIP-tapahtuman Saksan
Nürburgringillä. Cora Motorsport
-tapahtuman arvonta suoritetaan
kesän aikana ja 5 onnekkainta lähtevät matkaan elokuussa. Oletko
yksi heistä? Arvonnan ohjeet löydät lehdestämme.
Hyvää kesää,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Tuloskunto paranee
Yleistä alan tilanteesta
Pari edellistä vuotta ovat olleet automaalausalalla haastavia. Useat maalaamot ovat kärsineet riittämättömästä työmäärästä. Vuoden 2013 loppua
kohden alkoi työtilanne normalisoitua ja nyt vuoden 2014 alkupuolisko on ollut selvästi parempaa aikaa.
Samalla myös investoinnit ovat taas
käynnistyneet. Taloudellinen taantuma hidastaa aina hetkeksi muita
toimia, kuten laatujärjestelmien yms.
kehittämistä, mutta tarve ei poistu ja
mm. korjaamoluokittelu onkin taas
tapetilla. Vakuutusala ja merkkiliikkeet hakevat maalaustyön alihankkijoiksi yhteistyökumppaneita, joiden
toiminta on 2000-luvun tasolla. Korkea ammattitaito yksin ei riitä, vaan
lisäksi edellytetään siistejä asiakaspalvelu- ja työtiloja, sekä nykyaikaisia
välineitä. Töiden läpimenon nopeus
on noussut selvästi uudeksi kilpailuvaltiksi. Internetpohjaiset työtilaus- ja
resurssienhallintaohjelmistot helpottavat molempien osapuolten toimintaa. Alan kehitys näyttäisi kulkevan
kohti suurempia yksikköjä ja ketjuja,
joita johdetaan ammattimaisesti.
Coran myynnin kehitys
Kun töitä ei ole, niin maaliakaan ei
kulu ja investointeja lykätään. Cora
Refinish Oy:n liikevaihto laski vuonna
2012 noin 12 %. Vuoden 2013 lasku oli
enää 1 %, jota niissä oloissa pidimme
hyvänä saavutuksena. Koska laskusuunta oli alalla yleinen, niin myynnin
lasku ei johtanut Coran markkinaosuuksien menetykseen - pikemminkin päinvastoin. Edellisen vuoden
loppua kohti kasvanut myynti on jatkunut vuoden 2014 alkupuoliskolla.
Uusien asiakkaiden ja maalaamoiden

työtilanteen paranemisen ansiosta on
Cora Refinish Oy:n myynti huhtikuun
2014 lopussa komeassa 25 %:n kasvuvauhdissa.
CoraSport
Yritysten edellytetään kiinnittävän
huomiota henkilöstön työhyvinvointiin ja töissä jaksamiseen. Työpaikan
henkeä ja sidosryhmäyhteistyötä on
perinteisesti ”kohennettu” kerran
pari vuodessa järjestettävillä oluen
ja konjakin huuruisilla edustustilaisuuksilla, esim. saunailloilla. Sellainen
on nykyään kovin ”last season”. Uusi
trendimme on liikunnalliset tapahtumat. Juoksu on helppo ja halpa
jokamiehen laji. Lisäksi järjestämme
golf- ja kelkkailutapahtumia, ja uusia
lajiehdotuksia harkitaan. Aktiivisella
liikunnalla on merkittävä rooli töissä
jaksamisen ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. On myönnettävä, että alalla
edelleen työskennellään oloissa, jotka saattavat olla terveydelle haitallisia. Ulkoilu ja liikunta ovat hyvää haittoja vähentävää toimintaa. CoraSport
järjestää henkilökunnalle sekä asiakkaille muutaman kerran vuodessa
liikuntatapahtuman, johon kunniakkaan osallistumisen toivotaan motivoivan ympärivuotiseen ja säännölliseen liikunnan harjoittamiseen. Kun
tähän lisätään alan ammattilaisten
verkostoitumismahdollisuus tapahtumien aikana, on koossa paketti, jonka
suosio näyttää mukavasti kasvavan.

HERKULES HEXACOMB TURBO

– monen käyttäjän imurijärjestelmä

Herkules on lanseerannut uuden parannellun imurijärjestelmän, Hexacomb Turbon.

Hexacomb Turbon ergonominen pölynpoistojärjestelmä
on entistä tehokkaampi - hiontapölyn täyttöasteen seuraamista helpottaa LED-merkkivalo. Liukulevyn avaaminen
käynnistää automaattisesti suodattimien puhdistuksen ja
uudistetun pidikkeen ansiosta pölypussi voidaan poistaa
ilman pölyn leviämistä työskentelytilaan.

Hexacomb Turbo on saatavana kaappimallisena, joka on
mahdollista upottaa seinään. Hexacomb-kaappimallin
sisällä on paljon säilytystilaa työvälineille, hiomakoneille,
sekä muulle tarpeelliselle.
Järjestelmän keskus, 1,3 kW turbiiniyksikkö (64 dB), on hiljaisempi kuin useimmat uudet pölynimurit. Järjestelmään
kuuluu turbiiniyksikön lisäksi 5 m kääntövarsi, Hexagon jakokärki, sekä pitimet letkuille ja hiomakoneille.
Järjestelmässä on ulosotto kahdelle paineilma- tai sähkökoneelle automaattikäynnisteisellä pölynpoistolla ja lisäksi
erillinen paineilmanulosotto paineensäädöllä. Sähkö- ja
paineilmahiomakoneille on myös automaattinen on / off
-kytkin. Järjestelmä on yhteensopiva kaikkien hiomakoneiden kanssa.

Hexacomb Turbon kääntövarsi on vakiona 5 metriä pitkä,
mikä mahdollistaa erittäin laajan työskentelyalueen. 220
m³/ h ilmamäärällä varustettu tekniikka on huimasti tehokkaampi verrattuna tavalliseen pölynimuriin. Käyttöhyödyt
ovat ilmeiset - tehokkaan pölynpoiston ansiosta kaksi hiomakonetta voi olla käytössä samanaikaisesti – siis todellinen monen käyttäjän järjestelmä.
Hexacomb Turbo Herkules imurijärjestelmä on tehokas
valinta ammattikäyttöön, joka parantaa hiontatyön tuottavuutta ja laatua käyttömukavuutta ja -turvallisuutta unohtamatta.

Kun kunto paranee, niin yrityksen tuloskunto paranee.
Jarmo Tuovinen
Hallituksen puheenjohtaja

Tässä numerossa:
- Sivu 2:
- Sivu 3:
- Sivu 4:
- Sivu 5:
- Sivu 6:
- Sivu 7:
- Sivu 8:
- Sivu 9:
- Sivu 10:
- Sivu 11:
- Sivu 12:
- Sivu 13:
- Sivu 14:

Tuloskunto paranee
Herkules-tuoteuutisia
Asiakasesittely: Automaalaamo Esa Eronen Oy
Henkilöstömuutoksia Corassa
Verkostoitumissafari 2014
Mirka-tuoteuutisia
USI Italialle F1-toimitussopimus
SKKL & AKL & VTY tiedottaa
Kesän koulutukset
Cora Akatemia kouluttaa
Cora Akatemia: Yhden kovettajan järjestelmä
Cora Events tiedottaa
Tekniikkavinkki

www.corarefinish.fi - 2 -

- 3 - www.corarefinish.fi

Voimakas luottamus tulevaisuuteen - maalaus ja peltikorjaukset ammattitaidolla

Jyrki Valkeapää (vas.) ja Esa Eronen uuden Celette-penkin edessä.
Automaalaamo Esa Eronen Oy on Lahdessa toimiva automaalaamo ja peltikorjaamo. Maalaamo on aloittanut
toimintansa vuonna 1995 ja muutti nykyisiin tiloihin Launeen Alavankadulle
vuonna 2000. Toiminnan laajentuessa
saatiin vuonna 2006 lähistölle Apilankadulle tilat toiselle maalaamolle. Yritys on tehnyt maalaustöitä pääasiassa
alihankintana kahdelle suurelle autoliikkeelle.
Kolarikorjaukset aloitettiin pienimuotoisesti noin vuosi sitten. Laadukkaan
työn tekijän maineen omaavalle yritykselle vauriokorjauksia alkoikin kertyä
kuin itsestään. Asiakkaiden palaute oli
selkeä - tarvittiin yksityinen korjaamo,
joka hoitaa kolarikorjaukset alusta loppuun saakka.
Peltivauriokorjausten lisääntyminen,
sekä samanaikaisesti tapahtunut maalaustöiden hienoinen väheneminen,
sai yrittäjäperheen miettimään tulevaisuutta ja hyväksi vaihtoehdoksi todettiin liiketoiminnan kasvattaminen
vauriokorjauspuolelle. Tämä nähtiin
myös keinona varmistaa riittävä työmäärä maalaamossa. Päätettiin perustaa oma peltikorjaamo. ”Neuvotteluissa työllistävien autoliikkeiden kanssa
löytyi yhteisymmärrys ja laajennusta
on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä”,
sanoo johtaja Esa Eronen. ”Lahdessa
on tarvetta peltikorjaamolle, jossa on
uudet nykyaikaisten korirakenteiden
edellyttämät korjausvälineet ja taito”,
Esa jatkaa. ”Korikorjaamo päätettiin
varustella viimeisen päälle olevin
laittein”.
Päätöksen synnyttyä oli aika tarttua
toimeen, tehdä suunnitelmat ja valita yhteistyökumppani korjaamon varustamiseksi. Luonnollinen yhteistyökumppani oli Cora Refinish Oy, joka
oli jo osoittanut kykynsä maalien ja
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tarvikkeiden toimittajana. Cora toimitti kolarikorjaamolle suurimman osan
tarvittavista laitteista, kuten Celette
-jigipenkin varusteineen, vastuspistehitsauskoneen, migin, juotoskoneen,
induktiokuumentimen, kuumavesipesurin, valojen suuntauslaitteen, ilmastoinnin huoltolaitteen ja paljon muuta.
Kolarikorjaamolle löytyi vetäjäksi kokenut asentaja, Jyrki Valkeapää, Lappeenrannan suunnasta. Jyrki on aloittanut
uransa autokorjaamoissa jo nuorukaisena. Työkokemusta kolarikorjaamosta Jyrkille on kertynyt noin 14 vuotta.
Jyrkin huomatessa Automaalaamo
Erosen hakevan vetäjää peltikorjaamolle, tuntui kuin kaikki olisi loksahtanut kohdalleen. ”Tilaisuus suunnitella
korjaamo sellaiseksi kuin itse haluaa,
laitehankintasuunnitelmaan
osallistuminen ja koko korjaamon ulkoasun
toteuttaminen olivat asioita joista oli
voinut aikaisemmin vain unelmoida”,
toteaa Jyrki. Jyrkin ajatukset kolarikorjaamoiden tulevaisuudesta ovat selkeät: ”Yhteistyö eri liikkeiden välillä tulee
olemaan erittäin tärkeätä jo pelkästään laitevaatimusten ja korjaamoluokituksien takia. Celette oikaisupenkillä
saadaan hyvin tarkkoja oikaisuvetoja,
koska esim. mittaan vedetyt runkoaisan kohdat lukitaan jigeillä, eivätkä ne
enää liiku oikaisutyön edetessä. Jopa
lunastuksia voidaan pelastaa korjattavaksi, koska jigeillä työskennellessä
säästyy työtunteja,” toteaa Jyrki.
Esa Erosella on jo valmiit kehityssuunnitelmat maalaamon ja kolarikorjaamon osalta. Kolarikorjaamolle tullaan
hakemaan korjaamoluokitus ja Esa
arvioi tämänhetkisen tason riittävän
II-luokkaan. Tulevaisuuden tavoite on
ehdottomasti III-luokka. ”Pienellä lisäkoulutuksella pääsemme III-luokkaan,
varustetaso lienee jo riittävä”, miettii
Esa. Korjaamossa tehdään kaikkia au-

tomerkkejä. Maahantuojan valtuutus
löytyy jo Isuzu ja Suzuki merkkeihin.
Yrityksessä on toteutettu myös paljon
muita uudistuksia, kuten rahoituksen
järjestäminen yksityisasiakkaille, sijaisautopalvelu, vahinkotarkistukset,
sekä uusimpien tuotteiden käyttöönotto, kuten PPG:n yhden kovettajan järjestelmä. Kehityssuunnitelman
osana on myös ottaa käyttöön PPG:n
ProcessManager -varastonhallintajärjestelmä, jonka avulla korjaamon ja
maalaamon hyllyssä saadaan pidettyä
tarvittava määrä oikeita tuotteita käyttämättä kuitenkaan työaikaa tilausten
tekemiseen.
Tilojen yleisilmeeseen ulko- ja sisäpuolella on tehty muutoksia uusimalla ja lisäämällä näkyvyyttä. Työn vastaanotto
ja asiakaspalvelu tapahtuu uusissa tiloissa. Esan vaimo, Sari Eronen, hoitaa
kaiken kirjanpitoon, markkinointiin ja
laskutukseen liittyvät asiat. Sari onkin
kovin innoissaan, kun uudet tilat ovat
valmistuneet ja asiakkaat voidaan ottaa vastaan siistissä ja valoisassa asiakaspalvelutilassa.
Laajennuksen valmistuttua yritys työllistää 7-8 henkilöä ja kokonaispinta-ala
on noin 1200 m2. Esan arvion mukaan
töiden läpimeno kasvaa nykyisestä 130
yksiköstä yli 200 yksikköön kuukaudessa ja liikevaihto 0,7 miljoonasta eurosta
1,1 miljoonaan euroon.

Henkilöstömuutoksia Cora Refinish Oy:ssä
Cora Refinish Oy on vahvistanut joukkuettaan – toukokuun alusta saakka Coran väreissä on pelannut Inka Krauel
(myyjä) ja Johanna Harju (myynti- ja markkinointikoordinaattori).

Johanna Harju (myynti- ja markkinointikoordinaattori)

Inka vastaa tuotteiden jakelumyynnistä pääkaupunkiseudulla ja toimii tiiviissä yhteistyössä Coran asiakaspalvelutiimin kanssa. Inka on toiminut pitkään myyntitehtävissä,
minkä lisäksi hän hankki keväällä 2014 automaalauksen
perustutkinnon. Inka harrastaa mm. moottoripyöräilyä ja
kynäruiskumaalausta.
Moottoriajoneuvojen maalaus onkin Inkalle harrastus, elämäntapa, sekä nyt myös työala!
Johanna vastaa Coran viestinnästä ja markkinoinnista ja
toimii lisäksi myynnin tukitehtävissä. Johanna on toiminut
pitkään koulutusalalla mm. kansainvälisen markkinoinnin
tehtävissä ja hanketoiminnassa.

Inka Krauel (myyjä)

Johannan tärkein harrastus on matkustaminen – vielä on
noin 160 maata jäljellä. Viereisessä kuvassa on juuri saavutettu Mestian vuoristokaupunki Georgiassa.
Tilaus- ja toimitusasioista vastaa edelleen Vantaalla Coran
asiakaspalvelutiimi Niko, Tero, Ari ja Sami, sekä Porissa
Heidi, Jari ja Kari.
Yleinen asiakaspalvelun puhelinnumero:
010-8210 100 (Vantaa)
010-8210 110 (Pori)
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@corarefinish.fi
Yleinen tilauspalvelun osoitteemme on:
cora@corarefinish.fi
pori@corarefinish.fi

Johanna Harju (myynti- ja markkinointikoordinaattori)

Työn vastaanottotila.
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Verkostoitumissafari 2014!

MIRKA® TARVIKEVAUNU
Uusi paranneltu, väritykseltään musta, Mirka tarvikevaunu on nyt saatavissa varastosta.

Tämänvuotinen verkostoitumisseminaari vei viikolla 15 yhdeksän hengen
ryhmän PPG-maalaamoiden väkeä
moottorikelkoilla Leviltä jäämerelle.
Matkaa tehtiin maanantaista perjantaihin ja reitti kulki Kaamasen kautta
Sevettijärvelle ja Näätämöön, josta
jäämerelle Norjan Varanginvuonolle.
Norjan vuoristossa ajeltiin mukava
kierros, jonka jälkeen palattiin Sevettijärven ja Kaamasen kautta Saariselälle. Saariselällä pidettiin yksi
seminaaripäivä ja sitten pudoteltiin
Sodankylän kautta takaisin Leville.

Ominaisuudet & edut:
- Oma tila Mirkan pölynimurille ja ylätasolle saa aseteltua
hiomatuotteet. Lisäksi vaunussa on laatikoita ja lukittava
säilytyskaappi, joihin saa varastoitua koneet ja hiomatuotteet.
- Ruostumatonta terästä olevaan kahvaan saa roikkumaan
kiillotus- ja suihkepulloja.
- Paranneltu ja entistä kestävämpi pidike kahdelle epäkeskohiomakoneelle ja yhdelle tasohiomakoneelle.
- Pidike pölynpoistoletkuille.
- Mukana myös roskakori, sekä vaunussa kokoontaitettava
pidike sitä varten.
- Isommat pyörät, jotka ovat halkaisijaltaan 200 mm ja 125
mm, lisäävät vaunun tukevuutta
- Kompakti, helposti koottava malli, on vaivaton käsitellä
ja kätevä kuljettaa.
- Pakkauksen koko 92 x 53 x 54 cm

Jäämerellä Antti Selivaara (oik.), Ville Varis, Tomi Turunen, Dan Nordström, Albert Nordström, Tero Julkunen, Kimmo Hyvärinen ja Jussi Peltonen.

Valinnaiset lisävarusteet saatavana erikseen:
- tarvikevaunun käsipyyheteline
- tarvikevaunun hylly pölynimurille
- tarvikevaunun cv-kit pölynimuria varten

UUTUUS!
MIRKA® tarvikevaunu lisävarustein (saatavana erikseen)

Kun reissussa oli myös tuore kelkkaenduron Harraste A -luokan suomenmestari, Albert Nordström, niin retkeilyn rytmi oli reipas! Silti (tai siksi)
pari retkeläistä osallistui reilun 1200
km safarin päätteeksi lauantaina SM
Snowcross-kilpailuun Levillä. Eikä turhaan - Ville Varis otti harrasteluokan
voiton ja Antti Selivaara oli viides.

Seuraa meitä Facebookissa!
Coran tapahtumista kerrotaan Facebook-sivuillamme.
Lukeminen ei edellytä omaa FB-tiliä ja/tai kirjautumista.
Coran Facebookiin pääset mm. kotisivuillamme olevasta
linkistä. Jos sinulla on Facebook-tili, ja kirjaudut ”ystäväksemme”, saat tiedotteen päivityksistä sähköpostiisi ja voit
myös kommentoida tapahtumia.

Seminaari täytti taas tarkoituksensa.
Fyysisesti väsyttävä virkistäytyminen
kauniissa Lapin erämaassa, vastaan
tulleiden ongelmien yhdessä voittaminen, sekä keskustelut ja tutustuminen ammattiveljien kanssa antoivat runsaasti uutta energiaa arkiseen
aherrukseen.
”Kisan palkinnon jätin pitämään paikkaansa Coranpesään. Se on se oikea
paikka tälle pokaalille! Hommat kunnossa ja hyvä oli reissu. Paljon sain
tuohon maalauspuoleen tietoturvaa.
Tämä oli tärkeä keikka! Kiitos vielä!”,
–antoi palautetta reissun ensikertalainen Ville Varis.
Allu, Tero, Kimmo, Dani, Tomi, Ville, Juuso, ja Antti tuulettavat upealla
Norjan lenkillä.
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USI ITALIALLE TOIMITUSSOPIMUS MERCEDES AMG
PETRONAS FORMULA 1 -TALLIN KANSSA

SKKL & AKL & VTY tiedottaa
Autoala lopettaa CABAS 4 -pilotit ja
palaa WinCABASin käyttöön
Autoala ja vakuutusala ovat neuvotelleet CABAS 4 -pilotteihin liittyvissä
asioissa, mutta sopimusta ei syntynyt
30.4.2014 mennessä.
Vuosi sitten CABAS 4:n käyttöönottoon liittyvässä neuvottelussa tahot
sopivat, että aikatason toteutumista ja mahdollista kertoimen nostoa
/ laskua seurataan kvartaaleittain.
Tähän mennessä tehdyt 4000 laskelmaa osoittavat aikatason merkittävää
laskua verrattuna aikaisempaan Win-

CABAS-järjestelmään. CABAS-pilottikorjaamoista saatujen tutkimusten
mukaan ohjeajat eivät aina riittäneet
ko. työhön ja ovat pudonneet 15-20 %
WinCabas-järjestelmään verrattuna.
Vakuutusala ei suostunut autoalan
ehdotukseen korjata aikatasokerroin
vastaamaan maalauksissa käytettyä ohjeaikaa, mistä johtuen autoala
päätti katkaista uuden CABAS-järjestelmän pilotit 31.5.2014. Toistaiseksi
käytössä on vanha WinCABAS, jonka
toiminta kuitenkin päättyy vuoden
2014 lopussa. Uusien vaihtoehtojen
arviointi jatkuu.

Lisätietoja antavat autoalan neuvottelijat Jouko Sohlberg, jouko.sohlberg@akl.fi ja Vesa Vaihinen,
vesa.vaihinen@skkl.fi
Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry
Vesa Vaihinen
puheenjohtaja
Aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia löydät jatkossa myös Cora Refinish
Oy:n Asiakaslehdestä, sekä koti- ja
Facebook-sivuillamme.

Korikorjaamoluokitus

Mercedes AMG Petronas 2013 auto, joka on maalattu USI ITALIA:n Chronotech maalauskammioissa.
USI ITALIA jatkaa toimitusta F1 talleille tehtyään kolmivuotisen virallisen toimittajan sopimuksen Mercedes
AMG Petronas -tallin kanssa.
USI on asentanut kolme uutta USI ITALIA CHRONOTECH
EPS -maalauskammiota Mercedes AMG Petronasin tehtaalle Brackleyhin, Iso-Britanniaan.
Viimeisin USI EPS Booth säätää maalauskammion ilmavirtauksen ja lämpötilan kuhunkin työhön sopivaksi, jotta
saavutetaan mahdollisimman nopea ja kustannustehokas
kierto. Kaikki tehdyt työt tallentuvat järjestelmään aika- ja
kustannuserittelyineen.
Andrew Moody, Mercedes AMG Petronas:in Paint &
Graphics -osaston johtaja, kommentoi seuraavasti: “Uusi
maalauskammio on lisännyt tuottavuutta ja tehokkuutta,
sillä kuivausaikoja on pystytty lyhentämään merkittävästi.

USI DGT Management -järjestelmä antaa myös aiempaa
selkeämmän näkymän kaikista ruiskutus- ja kuivaustöistä,
sekä eritellyistä työvaiheista. Tämä on meille arvokasta
tietoa, jonka avulla pystymme arvioimaan ja kehittämään
eri työprosesseja niin, että työskentelemme aina mahdollisimman tehokkaasti.”
Peter Donohoe USI UK:lta kommentoi, “Olemme erittäin
iloisia, että Mercedes AMG Petronas Formula 1 -talli valitsi
maalauskammiotoimittajakseen USI ITALIA:n. Valintamme
näin maineikkaan F1-tallin viralliseksi toimittajaksi vahvistaa asemaamme maalaamolaitteiden johtavana valmistajana.
USI toimittaa sekä teknisen-, että palvelutuen Mercedes
AMG Petronasille ja hyötyy samalla tallin markkinointioikeuksista.”

Mercedes AMG Petronas maalaamo uusilla USI ITALIA
Chronotech EPS -maalauskammioilla.
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AKL - Korikorjaamoluokitus?
Miksi korikorjaamoluokitusta tarvitaan? Onhan autoja korjattu siitä saakka, kun niitä on valmistettu. Näinhän
se on, mutta autojen koritekniikan kehitys on mennyt huimaa vauhtia eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Jos asiaa tarkastellaan korirakenteiden materiaalitekniikan osalta,
niin vuosi 2003 on ollut ehkä merkittävin, sillä tuolloin on tullut markkinoille
useampia ”uuden” korirakennemateriaalitekniikan omaavia autoja. Tuosta
hetkestä on nyt kulunut kymmenen
vuotta – tuolloin uusien autojen koritekniikka edusti sen ajan high techiä,
mutta nyt autot ovat jo kuitenkin keskiikäisiä, joten niitä korjataan jokaisella
vauriokorjaamolla Suomen maassa.
Vuoden 2014 aikana markkinoille tulevat ”uudet” automallit eroavat edellisistä malliversioista merkittävästi ja
korirakenteiden
materiaalitekniikan
kehitysvauhti vain kiihtyy. Tämä vastaavasti tuo isoja haasteita vauriokorjauksiin, kun asiakkaan uusi auto
on kokenut vaurioita. Nykyään vauriokorjauksessa
korimekaanikon
perustyökaluihin kuuluu myös momenttiavain – kuinka monelta korimekaanikolta löytyy ko. työkalu, ja
jos löytyy käytetäänkö sitä? Pultti- tai
mutterikiinnitteisten osien kiristykselle on korjausohjeissa määritetty tietty kiristysmomentti. Varsinkin kolarin
seurauksena osien kiristysmomentilla
on merkitys auton korirakenteen ja
turvalaitteiden kolarikäyttäytymiseen.
Oli kyseessä sitten tyyppivahinko tai
vaativa rakennevauriovahinko. Kuinka
moni on tiedostanut kiristystiukkuu-

den merkityksen? Toisaalta tieto lisää
tuskaa, mutta toisaalta taas se antaa
riittävän informaation virhearviointien
ennaltaehkäisemiseksi.

Jos AKL-korikorjaamoluokitus ei ole
tuttu, lisätietoa saat Autoalan Keskusliitto Ry:n sivuilta http://www.akl.fi/
palvelut/korikorjaamoluokitus.

Korikorjaamoluokitus
Mikä se on? Onko pyörä keksitty uudelleen? Ei ole – korikorjaamoluokituksen
lähtökohtana on, että asiakkaan vaurioitunut auto saatetaan tieliikennekelpoiseen kuntoon. Mutta onko sillä
korjaustyön laadun kanssa mitään tekemistä? Kyllä on, mutta ei varsinaisesti korimekaanikon tai maalarin käden
asentoon... Taustana korikorjaamoluokitukselle on ollut kuitenkin autojen
korirakenteiden
materiaalitekniikan
kehittyminen ja sen tuomat haasteet
vauriokorjaukseen. Vastaavasti AUNE
-ehdoissa (Moottoriajoneuvojen korjausehdot) määritellään kohdassa 1.
Korjaamon velvollisuudet: ”Korjaamo
ottaa vastaan vain sellaisia korjauksia, joihin sillä on pätevyys. Korjaamo
ilmoittaa selkeällä tavalla erikoisosaamisestaan ja valtuutuksistaan.”

Ohessa
on
lisäksi
linkkiosoite
Thatcham Research:in julkaisemaan
YouTube-videoon, jossa havainnollistetaan törmäystestillä, mitä eroa on,
kun korjaus tehdään autonvalmistajan
korjausohjeiden mukaan (Good) ja kun
korjaus tehdään ilman ohjetta (Poor).
http://goo.gl/hHYP1t
Riku Kangastie
kouluttaja
riku@vauriokoulutus.com

Suomessa
korikorjaamoluokituksiin
liittyvää asiaa on käsitelty viimeisen kymmenen vuoden aikana
monelta eri kantilta ja viimeisin viilaus itsearviointikriteereihin tuli syksyllä 2013.
Tuon päivityksen jälkeen
kriteerien matkaan tuli
myös vauriokorjaamon toiminnallinen laatu, korjaukseen liittyvät prosessit sekä
vauriokorjaamon asiakaspalvelutilat jne.
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Kesän koulutukset
PPG Delfleet kurssi, Tampere
(TAKK)
Aika: pe 13.6. klo 9.30 – 16.00
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere
Cora Refinish Oy järjestää automaalauksen ammattilaisille
suunnatun kurssin, jolla perehdytään maalausohjeistuksiin
ja tehdään käytännön harjoituksia. Tavoitteena on saavuttaa virheetön ja tuottava lopputulos myös vaativissa kohteissa.
Kurssin hinta 110 € / pv (alv 0 %) sis. 1 x lounas, kahvit.
Huomioittehan, että kurssipaikkoja on rajoitettu määrä, joten osallistuminen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin.
Ilmoittautumiset: Jani Salminen, puh. 040 900 6541 /
s-posti: jani.salminen@corarefinish.fi

Cora Akatemia kouluttaa
Envirobase HP Sävytyskurssi, TTS Rajamäki
Aika: 12. - 13.6. To – Pe klo 9.00 – 16.00
Paikka: Työtehoseura TTS Rajamäki, Kiljavantie 6,
05201 Rajamäki
Värin sävytys on katoava ammattitaito, joka auttaa maalaria pääsemään helposti häivytettävään sävyyn.
Kurssilla perehdytään värioppiin, opetellaan käyttämään
eri värityökaluja, käydään läpi eri sävyjen ominaisuudet,
opetellaan säätämään värien floppeja, sekä tehdään harjoitussävytyksiä.
Monesti pienellä värin sävytyksellä päästään helpommin
parempaan lopputulokseen. Miksi siis et päivittäisi värioppiasi uuteen tasoon?
Kurssin hinta 90 € (alv 0 %) sis. 2 x lounas, kahvit.
Kurssin hinta majoituksen kanssa 210 € (alv 0 %) sis. 2 x
lounas, illallinen, aamiainen, kahvit.
Huomioittehan, että kurssipaikkoja on rajoitettu määrä,
joten osallistuminen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin
Ilmoittautumiset: Kari Kinnunen, puh. 040 900 6548 /
s-posti: kari.kinnunen@corarefinish.fi

Cora Refinishin Teemu Haverinen
testaa MIRKA:n sähkötoimista
epäkeskohiomakonetta. Teemu
Haverinen (vas.), Hannu Heinonen, Martin Store
Vuoden ensimmäinen Cora Akatemia -koulutus järjestettiin Tampereella 27. - 28.2.2014.
Erittäin suosittuun koulutukseen osallistui useita automaalauksen ammattilaisia eri puolilta Suomea. Koulutuspaikkana oli Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK).
Asiantäyteisten koulutuspäivien teemana oli PPG:n yhden
kovettajan järjestelmä, sekä materiaalin kulutuksen minimointi ja maalaamon tuottavuuden nostaminen.
Osallistujat pääsivät toteamaan yhden kovettajan järjestelmän käytön vaivattomuuden ja varmuuden. Myös D8024
UHS prima -hiontavärin erittäin hyvät hiontaominaisuudet
vakuuttivat kaikki osallistujat käyttömukavuudella ja nopeudella. PPG D8141 -lakan kiiltoaste D8302-kovettajalla sai
myös paljon kehuja osallistujilta.
Näiden tuotteiden lisäksi koulutuksessa käsiteltiin seuraavia tuotteita ja niiden hyötyjä jokapäiväisessä maalaamokäytössä:
D8092 Happoväri
DP3000 Hiontaväri
DP4000 märkää-märälle pohjaväri
Progress UHS -suorakiilto maali
D8173 Premium -lakka
Materiaalin kulutukseen sekä maalausprosessin nopeuteen kiinnitettiin myös suurta huomiota. Esimerkiksi loka-
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suojan Envirobase-maalaukseen käytetty aika oli noin 3,5
minuuttia ja ko. lokasuojan lakkaukseen käytettiin 90 g lakkaa. Pinnan laatu ei kuitenkaan kärsinyt vähäisestä materiaalinkulutuksesta tai prosessin nopeudesta.
Osana Cora Akatemia -koulutusta keskityimme Processmanager-ohjelmistoon, joka on automaalaamoille suunniteltu työtilausten- ja työaikojen seurantajärjestelmä, sekä
myös materiaalikulutuksen-, varaston- ja tilausten hallinnan järjestelmä.
Lisäksi koulutuksessa vieraili esittelemässä omia hionta- ja
kiillotusratkaisujaan MIRKA:n kouluttaja Joakim Asp sekä
aluepäällikkö Kari Myllylä.
MIRKA:n toimesta osallistujat tutustuivat mm. ABRANET
ACE -hiontatuotteiden kestävyyteen yhdistettynä sähkökäyttöisen epäkeskohiontakoneen käyttömukavuuteen.
Kurssilaisten palautteesta PPG tuotteiden nopeus, materiaalinkulutuksen vähyys, sekä nykyaikaiset ruiskutustekniikat nousivat esille positiivisina aiheina koulutuksessa.
Myös työnäytökset ja kurssin rento fiilis pääsivät osallistujien palautteiden joukkoon.
Coran kouluttajat Jani Salminen ja Teemu Haverinen kiittävät kaikkia osallistujia palautteesta ja toivottavat myös
uudet osallistujat lämpimästi tervetulleeksi seuraavaan
Cora Akatemia -koulutukseen.
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Cora Akatemia: Yhden kovettajan järjestelmä 13. - 14.03.2014

Cora Events - Helsinki City Run 10.5.2014

PPG Deltron yhden kovettajan järjestelmä -koulutus pidettiin
maaliskuussa Rajamäen TTS Työtehoseuran tiloissa. Koulutus
oli kaksipäiväinen ja siinä perehdyttiin PPG:n yhden kovettajan järjestelmän lisäksi kaavaohjelman nettipäivitykseen,
Report Vieweriin, PaintManagerin varastonhallintaan, sekä
maalaamon taloudellisiin työskentelymenetelmiin. Osallistujia oli runsaasti - kurssilla oli päivittämässä tietojaan sekä uusia, että vanhoja asiakkaita. Edustettuna oli Tuusula, Porvoo,
Hyvinkää, Hämeenlinna, Lahti ja Heinola.

CoraSport valloitti toukokuussa järjestetyn Helsinki City Run puolimaratonin kuuden henkilön joukkueellaan. Puolimaraton juostiin Helsingin
keskuspuiston maisemissa päättyen
Olympia Stadionille. Juoksun tavoitteena on voittaa itsensä ja tässä kaikki
joukkueen jäsenet onnistuivat maaliin
päästessään. Kaikkiaan maaliviivan tavoitti yhteensä 12 119 juoksijaa.

Koulutuksessa käytettyjä tuotteita:
D8092 Tartuntapohjamaali – Kromaattivapaa
2K Greymatic UHS Prima, D8024
DP 3000 Enviro hiomapohjamaali, D8515 harmaa G5
2K pohjamaali DP 4000, D8505 harmaa G5
Deltron Progress UHS DG Sävyt D6xx
GRS Deltron Premium UHS Kirkaslakka D8141
Premium UHS kirkaslakka D8173
GRS Deltron matta kirkaslakka järjestelmä, Deltron matta
kirkaslakka D8115
D8714 Catalyst Thinner, ohenne
T490 sävyt. kirk. lisäaine EB
GRS Deltron UHS Rapid Kirkaslakka D8135
Maalasimme kammiossa vierekkäin DP 3000 hiomapohjamaalilla ja D8024 UHS Primalla – molemmissa käytimme
D8717 nopeaohennetta. Totesimme, että samalla ohenteella
UHS Prima haihtuu huomattavasti nopeammin. Vertailimme
myös hiontaa näiden kahden välillä ja UHS Prima oli huomattavasti helpompi hioa. Se oli suorastaan puuterimainen, eikä
tukkinut laikkaa. Myös puolikiiltävä pinta helpotti huomattavasti hiontaa.
DP 3000 Enviro hiomapohjamaali
Tuotteella erinomaisia ominaisuuksia mm.
- hyvät eristysominaisuudet (ei polta reunoja)
- Ei kutistu jälkikäteen
- Pysyvästi joustava
- Helppo ruiskuttaa
Laadukas ja varma lopputulos herkilläkin pinnoilla.
DP4000 pohjamaalilla ruiskutettaessa totesimme yhdessä,
kuinka "maalaamatta jäänyt" lokarin kulma oli sileä, eikä sumurajaa tuntunut juuri ollenkaan. Eli tuotteen ruiskutus- ja
häivytysominaisuudet on todella hyvät.
Deltron Progress UHS maalattiin kahdella eri tyylillä välihaihdunnalla ja kerralla valmiiksi. Todettiin, että yhden kerran
menetelmällä saadaan lisättyä tuottavuutta ja pinnan laatu
ei juurikaan kärsi.

let peittoon ja maalasimme uudelleen puolet paneelista
mustalla Envirobasella. Tämän jälkeen poistimme suojat ja
lakkasimme koko paneelin mattalakalla D8115, eli saimme
tuloksen koville pinnoille sekä Envirobasen päälle.
Vahvistimme yhdessä mattalakkaohjeistuksen oikeellisuuden, eli pohja vaikuttaa kiiltoon. Jos lakka vedetään koville
pinnoille, tulee enemmän matta lopputulos. Mattalakka-ohjeistuksen mukaan paneelin pinnan tulee olla yhtenäinen, eli
ei häivytyksiä. Jos häivytetään, tulee koko paneeli maalata
T490:llä tai D8135 kirkaslakalla yli ja haihduttaa hyvin ennen
mattalakan maalausta. Myös on hyvä muistaa, että lopullinen matta-aste tulee vasta kun tuote on lopullisesti kuivunut
(24h).
Report Viewer
Koulutuksessa käytiin läpi Report Viewerin työkohtaista raportointiominaisuutta. Ajoimme raportteja eri töistä PaintManagerista ja saimme sentilleen eriteltynä kaikkien käytettyjen materiaalien määrät. Tämä on oivallinen työkalu
maalaamon todellisten materiaalikulujen seurantaan.
Internet Update
Kävimme läpi Internet Updaten asennuksen, edut ja käytön.
Kiistaton totuus on, että nettipäivityksellä on aina viimeisin
tieto - uusimmat kaavat, viimeisin RapidMatch-tieto ja tietysti
viimeisin ohjelmaversio.

CoraSport –tulokset
Kari Kinnunen, Yleinen 1:50:28
Sami Huopainen, Yleinen 1:59:14
Jouko Dillström, 50 v 2:02:33
Tom Sandell, 40 v 2:02:33
Niko Vuori, Yleinen 2:25:33
Jani Salminen, Yleinen 2:32:32
Coran asiakkaista puolimaratonin
juoksi myös Petri Julin, 40 v 20:19:57

Kuvassa CoraSport -joukkue: (vas.) Kari, Sami,
Tom, Jani, Niko ja Jouko. Kuvasta puuttuu Petri.

Tulevia tapahtumia

Internet Update kannattaa ehdottomasti asentaa omalle koneelle, sillä kerran asennettuaan Internet Updaten, PaintManager on ajan tasalla ja maalaamosta löytyy aina uusin tieto.
Jos et ole vielä asentanut Internet Updatea, ota yhteyttä
omaan myyjääsi.
PaintManager varastonhallinta
Teimme ”virtuaali” sekoituksia ja katsoimme miltä se näyttää
varastossa. Asetimme minimi- ja maksimirajoja, joista näkee
tilattavat tuotteet. Teimme tilauksia, korjasimme saapunutta
ja saavutimme kerralla koko tilauksen varastoon. Tämä on
oivallinen lisäominaisuus, joka helpottaa varastonhallintaa ja
pitää automaattisesti huolta, että tavaraa on aina oikea määrä hyllyssä.
Kiitokset kaikille koulutukseen osallistuneille ja tervetuloa
Cora Akatemian -kursseille myös jatkossa.
Ystävällisin terveisin,
Kari Kinnunen

CoraGolf 2014
CoraGolf ei ole pelkästään golfia, vaan rento sosiaalinen
verkostoitumistapahtuma alan ammattilaisten kesken.
Jotta tuttavuus syvenisi ja jyvät erottuisivat akanoista, on
CoraGolf kaksipäiväinen tapahtuma. CoraGolf 2014 pelataan elokuussa todennäköisesti viimevuotiseen tapaan
Levillä.

Vaihtoehtoisia pelipaikkoja ovat Kytäjä ja Vuosaari, tai peräti Espanjan Benalmadena. Ota yhteyttä edustajaamme
ja kerro kiinnostuksestasi ja esitä toiveesi. Kerromme järjestelyistä myöhemmin lisää Facebook-sivuillamme.

Vanha Premium UHS kirkaslakka D8141 sai totaalisesti uudet
purjeet kovete/ohenneuudistuksen myötä. Läpikuivuminen
on nyt entistä nopeampaa ilman, että pinnan laatu kärsii.
Premium UHS kirkaslakka D8173 on pikalakka ja normaalilakka yhdessä paketissa, pitkällä käyttöajalla – ja vielä laadusta
tinkimättä.
Maalatessa huomioimme, että tuote purkissa (lakka ja kovete) on lasimaisen kirkasta, sitä kuluu vähemmän ja D8714
ohenteella tuote jää siihen mihin sen ruiskuttaa (ei jälkitasoitu).
Deltron matta kirkaslakka D8115
Maalasimme paneelin edellisenä päivänä mustalla Envirobase-sävyllä (ral.9005) ja lakkasimme kirkaslakalla (D8173).
Seuraavana päivänä hioimme paneelin, teippasimme puo-
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Cora Refinishin kouluttaja Kari Kinnunen, sekä osallistujat Alois Prizevoits, Dmitri Ivanov, Jevgeni Grigorjev,
Jan Sokura, Tuomo Talvinen, Topi Kultanen,
Dan Nordström, Nea Hauhia ja Anssi Järvinen.

XXXI Ruskamaraton 6.9.2014
Ruskamaraton on rentohenkinen koko perheen ulkoilutapahtuma syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tänä
vuonna CoraSport -joukkue osallistuu jo kolmatta kertaa
Levin ruskamaratonille. Ilmoittautuneita on jo nyt mukava
joukko, mutta mukaan mahtuu vielä!

Tule sinäkin juoksemaan kanssamme vartti-, puoli- tai peräti täysmaraton! Ilmoittaudu ja ala treenaamaan nyt! Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta www.ruskamaraton.com
sekä edustajiltamme.
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KESÄN HUIKEAT KAMPANJAEDUT
3M Autotuotteet
Esimerkki Variant Deck Colour Index -lehden sisällöstä, jossa päivitettävät
värimallit on merkitty vahvennetulla tekstillä.

Scotch-Brite™ Durable Flex kampanja:
Osta kolme, saat neljännen veloituksetta!

Pikaohje:
Miten päivität
kartastot?

3 + 1 kampanja koskee seuraavia tuotteita:
64659 Scotch-Brite Durable Flex A VFN punainen 115x230mm
64660 Scotch-Brite Durable Flex S UFN harmaa 115x230mm
Kampanja voimassa 30.6.2014 saakka.

Värikartasto on yksi maalarin tärkeimpiä työkaluja - niinpä siitä on todella tärkeää pitää hyvää huolta. Alla
on vinkkejä kartan päivitykseen.

3M Vaahtomuoviteippikampanja:

Variant deck colour index:
Tämä on tärkeä lehtinen, joka tulee
joka päivityksen yhteydessä. Lehdestä näet PAKSUMMALLA kirjoitettuina
paikat, joihin päivityksen värimallit tulevat. Tämä helpottaa oikean paikan
löytämisessä. Tästä hyvänä esimerkki
on Ford, jonka värikoodisto on verrattain hankala hahmottaa.
Myös lehden ensimmäisellä sivulla on
helpottavia vinkkejä, kuten:
- Mallit jotka korvautuvat tässä päivityksessä uusilla.
- Selitykset värimallin takana olevista
merkinnöistä.
Näiden tietojen lisäksi mallin oikeassa
yläkulmassa on päivityksen numero ja
vuosi. Viivakoodin alla löytyy variaatiokoodi, joka on jokaisella mallilla yksilöllinen. Eli jos tämä koodi on sama,
tulee malli korvata uudella.
Tarrat, jotka tulevat päivityksen mukana, korjaavat merkintävirheitä värimalleissa. Eli tarra laitetaan nuolen
osoittamaan kohtaan vanhan päälle.
Tässä esimerkissä keltaiset tarrat 2/13
tulisi liimata kartastojen alareunan
siniseen osioon muistutukseksi siitä,
mikä päivitys kartastoon on laitettu.
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Päivityksen koodit ja muutostarrat värilehtisiin

Ostaessasi nyt 2 laatikkoa
vaahtomuoviteippiä saat kolmannen
laatikon kaupan päälle!
2 + 1 tarjous koskee seuraavia tuotteita:
09678 3M Vaahtomuoviteippi 10 kpl x 13 mm x 5 m / pakk
09973 3M Vaahtomuoviteippi 7 kpl x 19 mm x 5 m / pakk
50421 3M Vaahtomuoviteippi PLUS 7 kpl x 21 mm x 7 m /pakk
(2+1 samaa kokoa)
Kampanja voimassa 30.6.2014 saakka. Ei koske määräaikaistilauksia / lavatarjouksia.
Suomen 3M Oy
Autotuotteet
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh. (09) 5252 1
www.3M.fi/autotuotteet

Kittikampanja jatkuu
Kestosuosikki UNIVERSAL KITTI A730 on
saatavissa edelleen kampanjahintaan
15,60€ / 2kg (alv 0 %).
Kitti on saanut paljon kehuja ominaisuuksistaan
ja on helposti hiottavissa vielä useammankin
päivän jälkeen!
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CORA Refinish
Asiakaslehti
Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.
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.
Tuotteiden saatavuus ja
kehitys – Olemme valinneet
tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.
Coraväri Oy © 2014

KESÄN HUIKEAT
KAMPANJAEDUT
Vaihtotarjous SATA-pintaväriruiskuista
Tarjoamme vaihtohyvityksen
SATAjet 2000, 3000 tai 4000 -mallisesta
pintaväriruiskusta ostaessasi uuden
4000-sarjan ruiskun.
Hyvitämme vanhoista ruiskuista 50 € / kpl.
Vaihdossa otetaan vastaan 1 kpl / uusi tilattu ruisku.
Hyvitys
vanhasta
Kampanjatuotteet
Kampanjahinta		ruiskusta
167148 SATA 4000 RP 1,3 RPS
390 € 50 €
167221 SATA 4000 RP 1,3 RPS, Digi
490 € 50 €
167171 SATA 4000 HVLP 1,3 RPS
400 € 50 €
167254 SATA 4000 HVLP 1,3 RPS, Digi 500 € 50 €
Kaikki hinnat alv 0 %.
Ruiskussa tulee olla kaikki osat tallella. Neulan, viuhkansäätöventtiilin ja paineilmamikrometrin tulee liikkua. Ruiskussa ei tarvitse olla säiliötä, koska kampanjaruiskut
ovat RPS-versioita.

RPS-jakelulaitekampanja

Tilaa kolme (3) laatikkoa RPS-kuppeja,
niin saat veloituksetta
SATA RPS -jakelutelineen.

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Taitto:
www.casamedia.fi
www.corarefinish.fi

Netto / (ovh)
340 € / (542,47 €)
440 € / (685,99 €)
350 € / (555,85 €)
450 € / (699,37 €)
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