
Hyvä automaalauksen ammattilainen,

Onko vauriokorjauksen energiankulutus 
hallinnassa? Työskennelläänkö tehokkaas-
ti hyvällä läpimenolla? Onko maalaamon 
sähkö- ja lämmityskulu hallitsematon paha, 
jonka suuruuteen ei yrityksen omassa toi-
minnassa vaikuteta?

Maalaamon hyvän läpimenon esteenä on 
usein riittämätön esikäsittelytilojen varus-
telu. Nykyaikaisen maalaamon esikäsitte-
lytilassa tehdään pohjamaalausten lisäksi 
myös pienemmät pintamaalaukset jolloin 
läpimeno on sujuvaa. Kun ilmanvaihtolait-
teisto on varustettu puhaltimien pyörimis-
nopeutta säätävällä taajuusmuuttajalla ja 
lämmitettävä korvausilma hyödynnetään 
talteenottojärjestelmällä, on tuloksena al-
haiset käyttökustannukset. Uudenaikainen 
infrapunalaite kuivaa työt kammiota selke-
ästi lyhyemmässä ajassa ja edullisemmin.

Oikeilla tuote- ja työkaluvalinnoilla voidaan 
vaikuttaa merkittävästi materiaalinkulutuk-
seen ja myös läpimenonopeuteen. Esim. 
DP4000 märkää –märälle pohjamaali ruis-
kutetaan tehdaspinnoitteille ilman hiontaa 
mikä poistaa kokonaan yhden työvaiheen.  
Ja D8173 UHS kirkaslakan nopeus puolittaa 
kirkaslakan kuivatusajan ja energian. Valit-
semalla oikea ruisku ja suutin pienenee ku-
lutus entisestään. Joko sinun yrityksessäsi 
huomioidaan ja hyödynnetään nämä edut?

Onko korjausprosessiin käytetty aika yhtä 
kuin työaika? Tekevätkö tuotteet ja laitteet 
osan työvaiheista, vai onko käyttäjä sidottu 

koko prosessin ajan? Joskus tuotekehitys 
kulkee ympäristön ja työturvallisuuden eh-
doilla. Valitettavasti tämä saattaa aiheuttaa 
prosessin hidastumista tai tuotteiden käyt-
töön liittyviä ongelmia, kuten nyt on esim. 
koritinan korvikkeiden kohdalla. Kun au-
tovalmistajien edellyttämien korviketuot-
teiden ohjeissa opastetaan käyttämään 
kolmea eri ajastettua kuivatuslämpötilaa, 
tarkoittaa se käytännössä, että käyttäjän 
työaika on sidottu tähän koko prosessin 
ajaksi. Hedson Technologies:in pyynnös-
tämme kehittämä, koritinan korvikkeiden 
kuivattamiseen tarkoitettu IRT 4-1 PcAu-
toLight-infrapunakuivain tuo ratkaisun. 
Pieneltä alueelta lämpötilaa mittaava ja 
kolmella ajastetulla kuivausvaiheella varus-
tettu laite vapauttaa käyttäjän muihin töi-
hin kuivauksen ajaksi. Kts. lisää sivu 7.

Energialasku pienenee, läpimeno ja kan-
nattavuus paranee, kun lyhennät työsken-
telyprosessia.  Aloita keskustelu PPG yh-
teistyökumppanisi kanssa nyt, ja hyödynnä 
uusien tuotteiden tuomat lyhennettyjen 
läpimenoaikojen edut jo seuraavassa ener-
gialaskussasi.

Hyvää kesää ja antoisia lukuhetkiä,
Suomen Automaalikeskus
CoraRefinish Oy

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
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Uusi edistyksellinen kirkaslakka PPG:ltä

www.ppgrefi nish.com

PPG:n uusi UHS kirkaslakka D8173 on ihanteellinen valinta 
maalaamoille, jotka vaativat nopean, yksinkertaisen ja 
tuottavan ratkaisun.
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Nousiaisissa toimiva Maalauspalvelu Sainio Oy hankki uu-
siin tiloihinsa USI Energo-S maalauskammion.

Vuonna 2012 perustetussa yrityksessä työskentelee 4 hen-
kilöä.

Yrityksessä suoritetaan alihankintamaalauksia alueen auto-
liikkeille ja peltikorjaamoille.

Yhteistyökumppaneita ovat Autokeskus Oy, Autoliike Mar-
ko Sipilä, Lehtonen Motorsport ja muutamia pienempiä 
peltikorjaamoja.

Uudessa Energo-S maalauskammiossa on helppokäyttöi-
nen, suomenkielinen TouchPad ohjauskeskus jonka avulla 
eri maalausohjelmien tallennus ja muokkaaminen sujuu hel-
posti ja vaivattomasti. Maalaamossa on käytössä PPG Envi-
robase maalilinja sekä muut PPG tuotteet pohjasta pintaan.

Maalauspalvelu Sainio Oy
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29.8. 2013, Mikkeli: 
Envirobase
Teemu Haverinen & Kari Kinnunen

30.8. 2013, Mikkeli: 
Delfleet & Selemix
Teemu Haverinen & Kari Kinnunen

13.-14.9. 2013, TAKK, Tampere: 
WinCabas ja ProcessManager,
Riku Kangastie & Jarmo Tuovinen

PPG tarjoaa tehokkaan ja kompaktin tuotevalikoiman 
kaikkiin automaalauksen tarpeisiin. Myös muut välineet, 
kuten kartat, ohjelmistot ja sävyntunnistuslaite ovat mark-
kinoiden huippua.
 
Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää 
PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja 
välineiden tehokkaan hyödyntämisen maalaamon tuot-
tavuus ja läpimenonopeus pääpainoalueina. Koulutuksen 
avulla maalarit helpottavat omaa työtään varmistamalla 
tuotteiden optimaalisen käytön ja onnistumisen heti en-
simmäisellä kerralla. Koulutusten sisältö räätälöidään aina 
kurssilaisten toiveiden mukaan ja ajankohtaan sopivaksi. 

Tulevilla kursseillamme onkin aina katsaus myös uuteen 
Process Manager työnohjausjärjestelmään.
 
Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja - ilmoittaudu siis 
heti! email: sami.huopainen@coravari.fi puh: 010 8210 105 
tai oman alueesi edustajallemme.
 
Koulutus on asiakkaillemme ilmainen!
Laskutamme vain internaattikulut:
- 2 pv kurssi 240,- sis. koulutustilavuokra, 2 x lounas, kahvit, 
majoitus ja illallinen.
- 1 pv kurssi 110,- sis. koulutustilavuokra, 1 x lounas, kahvit.

Syksyn koulutukset

Järjestimme kaikille asiakkaillemme 25.-26.5. kevätristei-
lyn uudella Viking Grace-laivalla. Laivalla vietettiin Teemu 
Haverisen syntymäpäiväjuhlat ja eläkkeelle läksijäiset! 
Teemun työura Coran palveluksessa alkoi 1.1.1997, joten 
jo yli 15 vuotta Teemu on kouluttanut ja antanut teknistä 
tukea PPG maalareille. Osaamisellaan ja tyylillään Teemu 
on saavuttanut asiakkaiden vankan luottamuksen ja ar-
vostuksen. Siksi voimmekin iloita siitä, että Teemun työ-
ura jatkuu syksyllä osa-aikaisena Coran teknisen palvelun 
tehtävissä. Teemu siis pitää nytkin lupauksensa: ”en minä 
näitä hommia lopeta!”

Ps. Lehden painoon mennessä risteily on vielä edessä. 
Lue lisää tapahtumasta Facebook-sivuiltamme.

”En minä näitä hommia lopeta” - kevätristeily Coran asiakkaille 
Viking Grace – Itämeren vihrein viihdelaiva

Viikolla 15 toteutettiin Coran kelkka-
safari – PPG enduro.  Mukaan viikon 
kestävään rasitukseen oli ilmoittautu-
nut 8 hengen ryhmä Coran asiakkaita, 
toisilleen ennestään tuntemattomia 
maalaamoyrittäjiä ja moottorikelkkai-
lijoita. Edessä oli haastava ja ikimuis-
toinen kelkkaretki. Luvassa kovaa ajoa 
ja mukavaa yhdessäoloa. Sen lisäksi, 
että kaikilla on vehkeet ja varusteet 
kunnossa, edellyttää retken onnistu-
minen sitä, että kunto on korkealla ja 
odotukset ovat kutakuinkin samanlai-
set. Kaikki lähtijät olivat etukäteistie-
tojen mukaan vauhdikkaasta menosta 
pitäviä kokeneita aktiivikelkkailijoita. 
Kelkkailua on kuitenkin monenlaista 
ja karu totuus PPG safarista - "Poikain 
Pikku Giantista" paljastuisi vasta tuol-
la kairassa...

Verkostoitumisseminaarin tarkoituk-
sena oli tutustuttaa yrittäjiä toisiinsa 
ja luoda uusia ystävyyssuhteita. Kun 
viikon erämaaretken jälkeen ympyrä 
sulkeutui, ja palattiin Leville väsynei-
nä, mutta onnellisina, voitiin todeta 
että hyvin meni. Ikimuistoinen reissu 
oli tavoitteena ja siinä onnistuttiin. 

Ajokilometrejä viikossa kertyi enim-
millään 1570 km. Ja koko reissu ai-
van mahtavassa säässä! Mielettömän 
upeita Lapin ja Norjan tunturimai-
semia upeassa auringonpaisteessa. 
Monenlaista reittiä moneen makuun 
ja kaikki niin nautittavaa. Superlatiivit 
loppuu kesken. Pisimpänä ajopäivänä 
ilometrejä kertyi ennakoitua enem-
män, peräti 498 500 m!

Aivan mahtavaa porukkaa oli messis-
sä ja muistot tulevat vuosien saatos-
sa vain paranemaan!!!  Kiitos kaikille 
upeasta ryhmähengestä, jota osoitit-
te haastavissa eräoloissa. Ilman erin-
omaisesti toiminutta ja taitavaa ryh-
mää ja lannistumatonta yritteliäisyyttä 
tämä retki olisi kaatunut vauhdin ja 
patikkoisten reittien aiheuttamiin tek-
nisiin vaikeuksiin monta monituista 
kertaa matkan kestäessä.  

Ps. Cora tarjosi majoituksen ja oma-
toimiruokailut mökillä Levillä. Muut 
kulut maksoi kukin itse.
Pps. Myös ensi talvena saatetaan to-
teuttaa vastaava verkostoitumissafa-
ri. Jos osallistuminen kiinnostaa, niin 
ota asia pian puheeksi edustajamme 
kanssa. Valmistelut alkavat alkusyk-
systä.

Tämä ryhmä sen teki: vasemmalta Tero Julkunen (Tuusula), 
Tomi Turunen (Lappeenranta), Antti Selivaara (Pori), Dan 
Nordström (Porvoo), takana vasemmalta Kalevi Oksanen 
(Kuopio), Kimmo Hyvärinen (Helsinki). Retken vetäjänä 
Jarmo Tuovinen ja huoltomiehenä Seppo Saari. 

Kuvassa ajettu reitti. Ajoa viikossa yli 1500km,
pisin päivätaival noin 500km.

Kelkkaretki - Coran verkostoitumisseminaari

UUTUUS: WinCabas³- koulutus
Cora Refinish järjestää asiakkailleen Cabas koulutuksen. 
Erään tutkimusten mukaan vain 5% maalaamoista käyttää 
Cabas laskentajärjestelmää oikein. Seurauksena on ajan-
hukkaa sekä puutteita veloituksessa. 

Tämä koulutus antaa hyvät lähtökohdat WinCabas³ las-
kentajärjestelmän käyttämisestä erilaisten vaurioiden kus-
tannuslaskentaan. Laskentaohjelman teknisen koulutuk-
sen lisäksi koulutuksessa annetaan myös selvät toimimallit 

miten laskelmat tehdään oikein kun huomioidaan erilaiset 
ohjeistukset ja ohjeet. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka 
jo käyttävät ko. laskentajärjestelmää mutta peruskoulutuk-
sesta on jo hiukan aikaa, tai se on jostain syystä jäänyt saa-
matta. Koulutuksen vaikuttavuus pyritään varmistamaan 
käytännön loppukokeella – joka tehdään omalla työpaikal-
la koulutuksen jälkeen ja palautetaan sähköpostitse.

Kouluttaja: Koulutuspalvelu Vaurio, Riku Kangastie
Paikka: TAKK - Tampere
Ajankohta: 13.9.2013
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Häivytettäessä joitain vaaleita pastellisävyjä voi häivytys-
alueen reunassa esiintyä keltaisuutta joka on vaikea saada 
häviämään. Tässä kuvattu ohje antaa vaihtoehtoisen häi-
vytysmahdollisuuden paremman lopputuloksen aikaan-
saamiseksi.

Tässä menetelmässä ei käytetä T490-lakkaa, vaan ohenne-
taan mattapastaa (T491) 20% EB ohenteella T494, ja lisä-
tään tämä jo ohennettuun väriin sekoittamalla 5 osaa väriä 
1 osaan mattapastaa. Tämä antaa laimeamman seoksen + 
mattapasta mahdollistaa onnistuneen häivytyksen.

Menetelmä:
- Ohenna sekoitettu väri normaalisti ja ruiskuta pohjamaa-
latun alueen päälle. 
- Työskentele ulkoreunoilta sisällepäin estääksesi sumun 
leviäminen. -Katso kuva: VAIHE 1
- Ohenna mattapastaa 20% (T494), ja lisää tämä valmiiksi 
ohennettuun väriin (5 osaa ohennettua väriä : 1 osa ohen-
nettua mattapastaa)
- Käyttämällä tätä ohennettua seosta, työskentele sisältä 
ulos häivyttäen reunaa - Katso kuva: VAIHE 2

Envirobase High
Performance

Uusi
vesiohenteisen

värin ruiskutustekniikka Kolarikorjaamo P.Gullans Kankaanpäässä hankki keväällä 
2013 uuden USI Italia maalauskammion.  

Eri vaihtoehdoista Petri Gullansin valinta oli USI Energo-
S maalauskammio, joka poikkeaa Chronotech-mallista 
lähinnä vain ohjauskeskuksen puolesta.  Myös Cora Refi-
nishin henkilökunnan vahva osaaminen sekä teknisten yk-
sityiskohtien tuntemus vaikutti USI:n valintaan. 

Uuni on läpiajettava ja varustettu Herkules HLS 1200 nos-
timella. Kolarikorjaamo P. Gullans toimii tällä hetkellä väli-
aikaisissa tiloissa. Uusi toimipiste on valmistumassa Kan-
kaanpäähän vuoden 2014 alussa ja lattian päälle asennettu 
uusi kammio tullaan siirtämään sinne. 

Maalaamo otti kammiotoimituksen yhteydessä käyttöönsä 
myösPPG maalijärjestelmän, johon kuuluvat sekä Enviro-
base että Progress UHS 6000 maalilinjat.

Kolarikorjaamo P. Gullans

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 ”ystäväk-
semme” niin saat tiedotteen päivityksistä sähköpostiisi ja 
voit myös kommentoida tapahtumia. 

Cora Refinish nyt Facebookissa

IRT 4-1 PcAutoLight 1-15 infrapunakuivain on IRT:n uusin 
Hyperion malli. Ohjelmoitavassa Hyperion mallissa on 12 
perusohjelmaa eri tuotteiden kuivattamiseen sekä 3 käyt-
täjän toimesta ohjelmoitavissa olevaa ohjelmapaikkaa.

IRT 4-1 PcAutoLight 1-15 soveltuu tämän lisäksi myös uu-
sille metallikiteille. Laitteella voidaan kuivattaa hallitusti 
esimerkiksi koritinan korvaava metallikitti kolmen ajaste-
tun ja lämpötilaohjatun työvaiheen avulla. IRT 4-1 PcAu-
toLight 1-15 vapauttaa työaikasi tuottavaan työhön kuivu-
misprosessin ajaksi.

HINTA: 4.970 € alv 0%

UUTUUS!IRT 4-1 PcAuto Light 1-15
infrapunakuivain

Oulussa on aloittanut uusi PPG jälleenmyyjä. Automaala-
rit Atte Perälä ja Timo Pyykkönen ovat perustaneet yri-
tyksen ja ostaneet Antero Julianderilta A-Väri Ky:n 
liiketoiminnan.

Atella ja Timolla on nuoruuden intoa ja vahva ammatilli-
nen osaaminen, joten PPG:n läsnäolo ja saatavuus Oulun 
ja koko Pohjois-Suomen alueella saa nyt uutta tuulta.  Tu-
kena heillä on Coran henkilöstö sekä muut menestyneet 
PPG KeyDealerit.  Oulun alueelle onkin pian luvassa uutta 
säpinää, mm. lukuisia tutustumistarjouksia.

Uusi PPG dealeri Ouluun!

Timo ja Atte

Polyesterikitit saattavat valmistajasta ja merkistä riippu-
matta jättää kuivuessaan pintaan ”tahmean kerroksen” 
joka tukkii paperia ja vaikeuttaa hiontaa. Tämä johtuu siitä 
että kitin kuivuessa pintaan nousee hartsia joka tekee siitä 
tahmean. Ongelmaan on yksinkertainen ja helppo 
ratkaisu.

Pyyhkäise kuiva kittipinta nopealla ohenteella (PPG D808) 
kostutetulla rätillä ennen hiontaa. (Huom! Älä kasta pintaa 
märäksi, kostea pyyhintä riittää).

Pyyhintä poistaa hartsin pinnasta ja vähentää paperin tuk-
keutumista ja samalla helpottaa hiontaa.

Vihje polyesterikitin käyttöön: 
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Automaalaamo Tenkula Oy on 
Kajaanin johtava peltikorjaamo 
ja maalaamo, jolla on ikää jo 40 
vuotta.  Yrittäjä Mika Leinonen 
on vastannut liiketoiminnasta 
vuodesta 2011, jolloin SKKL:n 
ex-puheenjohtaja Erkki Tenku-
la myi yrityksen aloittaessaan 
hyvin ansaitun eläkkeen naut-
timisen.

Yrityksellä on peltikorjaamo, kahden 
uunin henkilöautomaalaamo ja ras-
kaskalustomaalaamo. Johtaja Mika 
Leinosen ohella maalaamoa pyörit-
tää työnjohtaja Jouko Juntunen, joka 
tekee mm. Cabas vauriokorjauskus-
tannusarviot.   Omien töiden lisäksi 
Tenkula Oy tekee paljon alihankinta-
maalauksia autoliikkeille. Suurimmat 
työllistäjät ovat NO-PAN Auto Oy 
(Toyota) ja Autotalo E.Hartikainen Oy 
(mm. Mercedes, Citroen, Fiat).  

Leinosella ja Juntusella oli samat on-
gelmat kuin monella automaalaamol-
la. On sitouduttu tekemään autoliik-
keiden työt nopeasti ja ensisijaisesti, 
mutta ennakkotietoa liikkeistä tule-
vien töiden määrästä on ollut vaikea 
saada. Kun varauskalenteri näyttää 
tyhjää, täytetään se "omilla" töillä 
ja sitten ykskaks pullahtaakin auto-

liikkeistä maalattavaa hallit ja pihat 
täyteen! Kaikkien valmistumisaika-
toiveista ei aina ole ollut myöskään 
täsmällistä tietoa ja töitä on saattanut 
valmistua "väärässä" järjestyksessä.   
Puhelinkyselyt kuljetustarpeista ja val-
mistumisajoista vievät paljon työnjoh-
don aikaa. Kiire muuttuu kaaokseksi…

Päästyään tutustumaan PPG Process-
Manageriin päätti Mika välittömästi, 
että "tämä tulee meidän käyttöön". 
PPG ProcessManager - ProMa -, rat-
kaisee esiintyneet ongelmat. Autoliik-
keet ja vakuutusyhtiöt voivat tehdä ti-
lauksen on-line suoraan Tenkula Oy:n 
tietokantaan. Mika ja Jouko saavat 
ajoissa tiedon mitä töitä on tulossa 
ja koska. ProMa antaa lisäksi paljon 
muuta. Yritys voi mm. luopua vanhas-
ta läsnäoloaikoja seuraavasta kello-
korttisysteemistään ja jatkossa Mika 
saa tietoa työkohtaisista työajoista ja 
materiaalinkulutuksista. ProMa tukee 
raportein myös palkanlaskentaa ja 
laskutusta. 

Mika Leinosen ratkaisu oli hankkia 
PPG ProcessManager lisenssi ja oh-
jelman optimaalista käyttöä varten 
yksi "henkilöstöpääte" ja viivakoo-
diskanneri, sekä kaikille työntekijöille 
omat iPadit, jolloin työaikojen tallen-
nus käy vaivatta.  Kaikki Tenkula Oy:n 
asiakkaat (=autoliikkeet) voivat käyt-

tää ProcessManageria ilman lisämak-
sua. "Ensin suunnittelin vaiheittaista 
käyttöönottoa, mutta tulin siihen tu-
lokseen, että parempi opetella asiat 
kerralla oikein.  Investointi on lopulta 
todella pieni saavutettuihin hyötyihin 
nähden", toteaa Mika Leinonen ja 
jatkaa: ”Pyörittelin pitkään päätöstä 
Process Managerin käyttöönotosta ja 
tutustuin myös muihin vastaaviin oh-
jelmiin. Kaikessa laajuudessaan Pro-
Ma osoittautui kuitenkin apuvälineek-
si jota olemme kaivanneet. Yksi iso 
tekijä ohjelman valintaan oli pitkään 
jatkunut yhteistyö ja tuki PPG:n ja 
Cora Värin kanssa, hyväätaustatukea 
ja tietotaitoa tarvitaan aina kun inves-
toidaan uuteen tekniikkaan.”.

PPG:n Farah Mouralin opastuksessa 
työnjohtaja Jouko Juntunen totesi 
ProMan hyvin helppokäyttöiseksi.

PPG ProcessManager käyttöön Kajaanissa
Johtaja Mika Leinonen ja ProcessMa-
nager spesialisti Farah Mourali jo ihan 
pihalla. 

Nykyisin käytössä oleva maalauksen 
laskentaohjeisto perustuu 70-luvulla 
kehitettyyn järjestelmään. Ohjeistoa 
on päivitetty muutamaan otteeseen 
vastaamaan kulloinkin käytössä ole-
via työmenetelmiä ja maalauslajeja. 

Laskentajärjestelmätoimittaja CAB 
ja vakuutusala halusivat yhdessä au-
toalan kanssa ottaa myös Suomessa 
käyttöön uuden laskentamenetel-
män, jossa huomioidaan nykyiset 
materiaalit ja työvaiheet. Autoala, 
jota Suomessa edustivat Suomen Ko-
larikorjaamoiden Liitto (SKKL) sekä 
Autoalan Keskusliitto (AKL), Vakuu-
tusala, sekä CAB toteuttivat 2011 ai-
kana maalaustutkimuksen kolmessa 
ajanmukaisessa maalaamossa, joista 
saadun tutkimustuloksen analysoin-
nin jälkeen alkoivat haastavat neu-
vottelut uuden maalausjärjestelmän 
käyttöönottamiseksi. Uusi järjestelmä 
pohjautuu ruotsalaiseen malliin, jo-
hon tosin on tehty Suomen olosuh-
teita vastaavia muutoksia. Naapuri-
maassamme mm. karkeakittaukset 
suoritetaan korikorjaamossa, meillä 
taas maalaamossa.

Monimuotoisten,  pitkään kestänei-
den neuvottelujen jälkeen saatiin 
huhtikuun puolivälin paikkeilla so-
vittua alojen kesken aikatasot sekä 
korjauskerroin, jolla voidaan varmis-
taa asianmukainen veloitus tehtävis-
tä töistä. Korjauskerrointa on sovittu 
tarkasteltavan, kunhan riittävä määrä 
käytännön töitä on tehty ja saadaan  
todellista tietoa veloitusten muutok-
sista.

Muutos tulee olemaan todella suuri. 
Kun aiemmin veloitettavan maala-
ustyön määrään on vaikuttanut reilu 
20 muuttujaa, on uudessa järjestel-
mässä veloitettavaan maalausaikaan 
vaikuttavia tekijöitä yli 70. Lisäksi 
maalausmateriaalien hinnoittelu siir-
tyy kunkin maalaamon itse määritel-
täväksi - tuntiveloituksen lisäksi. Itse 
laskentaohjelmisto tulee toimimaan 
jatkossa pelkästään nettipohjaisena. 

SKKL kehittää yhdessä Prestia Oy:n 
kanssa Paint-ohjelmaa, jotta se toimii 
jatkossakin maalaamon pääohjelmis-
tona yhdessä Cabas G4:n kanssa.

Nyt jos koskaan on yrittäjän syytä 
panostaa koulutukseen, laskentaoh-
jelmistoon, ja työajan seurantaohjel-
miin. Pärjätäkseen jatkossa on pystyt-
tävä hinnoittelemaan työnsä oikein, 
sekä suoriutumaan töistä tehokkaas-
ti.

Asiantunteva materiaalintoimittaja 
pystyy avustamaan oikeiden laittei-
den ja materiaalien valinnassa, mut-
ta alan kattojärjestöstä on varmasti 
myös korvaamaton apu uusien las-
kentamenetelmien omaksumisessa.

Uusi Cabas G4 tulee käyttöön vuo-
den 2014 alusta alkaen, ja vanha Win-
Cabas poistuu markkinoilta saman 
tien. Koulutukset alkavat syksyllä. 
SKKL tiedottaa jäseniään kursseista, 
ja pyrkii järjestämään muutakin alan 
koulutusta kysynnän mukaan. Ilman 
jäsenyyttä olet muutosten edessä yk-
sin.

Osoitteesta www.skkl.fi löydät jäsen-
hakemuksen. Täytä se, niin pääset 
mukaan!

Vesa Vaihinen
Puheenjohtaja
SKKL

SKKL tiedottaa

Kaikki muuttuu – niin myös maalauksen laskentaohjeisto.

Itä-Suomen aluepäällikkömme Kari Soininen siirtyy 
kesän kuluessa uusien haasteiden pariin.

Syksystä alkaen Itä-Suomen asiakkaiden 
yhteyshenkilö Corassa on Teemu Haverinen, 

puh. 040-900 65 22.

Teemun eläkepäivät jäävät siis tällä erää 
väliaikaisiksi!

Itä-Suomessa Coran yhteyshenkilö vaihtuu!
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Maaliskuun puolessa välissä 
kokoontui ryhmä PPG ja Nexa 
asiakkaita Cora Refinishin 
järjestämään ProcessManager 
seminaariin Leville. Seminaa-
rin ohjelmassa oli paljon asiaa 
unohtamatta kuitenkaan tär-
keää yhdessä oloa sekä mielen 
virkistämistä.

Vastapainoksi opiskelulle ryhmäläiset 
kävivätkin ottamassa miehistä mittaa 
Levi Rallycenterin ralli-olympialaisten 
merkeissä sekä hoitamassa lihaskun-
toa virkistävällä 100km kelkkasafarilla 
Kumputunturille.

Seminaarin päivänpolttavin aihe oli 
ProcessManager. ”ProMa” on auto-
maalaamoille suunniteltu työtilaus-
ten- ja työaikojen seurantajärjestelmä 
sekä materiaalien kulutuksen, varas-
ton- ja tilausten hallintajärjestelmä.

Seminaariin osallistujat pääsivät tote-
amaan miten maalaamossa voidaan 
hallita töiden kulkua reaaliaikaisesti, 
sekä miten myös asiakkaat (=auto-
liikkeet, peltikorjaamot) voivat tehdä 

työtilauksia maalaamoon ja voivat 
seurata töiden etenemistä. Kaiken tä-
män ohella ProMa tallentaa mm. ko-
konaistyöaikaa ja työkohtaista aikaa 
sekä materiaalikulutusta yritysjohta-
jan käyttöön.  

Seminaarilaiset tutustuivat myös Pro-
Masta saataviin raportteihin jotka aut-
tavat yritysjohtoa seuraamaan maa-
laamon toimintaa sekä tuottavuutta 
viikoittain, maalareittain, asiakkait-
tain.

- käyttöasteesta 
- tehokkuudesta 
- tuottavuudesta 
- materiaalikatteesta 

ProMa aiheutti seminaarilaisissa pal-
jon kiinnostusta sekä jopa muutaman 
tilauksen/ opastuksen maalaamon 
käyttöön. Seminaarin veti Jani Salmi-
nen.

PROMA seminaari 17. - 20. 3. 2013

Ohjaus  oikealla, rattia kääntämällä oikealle 
auto kääntyy vasemmalle, nastarenkaat edessä 
ja sileät kesärenkaat takana sekä jäinen rata.

Taitajakisat järjestettiin tänä vuonna Joensuussa. Tapahtu-
man lajivastaavana toimi Eero Kettunen Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymästä.

Onnistuneesti sujuneessa tapahtumassa oli vahvasti mu-
kana myös Autoväri Hirvonen Oy ja Cora Refinish Oy.

Taitaja2013-tapahtuma huipentui Joensuun jäähallissa 
päättäjäisiin, jossa jaettiin Taitaja2013-kilpailun mitalit. Au-
tomaalauskisan voitti Ruslan Shchukin Oulun seudun am-
mattiopistosta.

Maalauskisan päätuomarina toiminut Teemu Haverinen 
Cora Refinish Oy:stä onnitteli voittajaa lahjoittaen SATA 
4000 pintaväriruiskun.

Taitajakisat Joensuussa 14.-15. 6. 2013

Cora Golf 2013
pelataan elokuussa Levillä.  Pidä pieni golf-loma Levillä ja 
osallistu samalla yritystapahtumaamme. 

Lisätietoja Levistä osoitteesta www.levi.fi ja 
www.levigolf.fi, lisätietoja tapahtumasta edustajiltamme ja 
jarmo.tuovinen@coravari.fi
 

Kuntoiluhaaste:
Osallistu Coran joukkueessa kanssamme Ruskamaraton-
juoksuun Levillä 7.9.2013. 

Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta ruskamaraton.com 
sekä edustajiltamme, ja jarmo.tuovinen@coravari.fi . 

Tulevia tapahtumia:
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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

 

Taitto: www.casamedia.fi

KOKONAISVALTAINEN 
RATKAISU
CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi 
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita 
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista 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 yhteis-
työkumppaneiksi suuria 
toimijoita, joilla on vahva 
tuotekehitys ja ”sormet ajan 
hermolla”. 

Coraväri Oy © 2013

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

SATA RPS 0.3 l
118281 SATA RPS 0.3 L standard, 125μm sihdillä, 60 kpl/laatikko
118406 SATA RPS 0.3 L standard, 200μm sihdillä, 60 kpl/laatikko
118299 SATA RPS 0.3 L minijet, 125μm sihdillä, 60 kpl /laatikko
118414 SATA RPS 0.3 L minijet, 200μm sihdillä, 60 kpl/laatikko

SATA RPS
- saa sekoittaa!

5+1 kampanja

Tilaa 6 laatikkoa RPS kuppeja,
saat edullisimman veloituksetta!

SATA RPS 0.9 l
118471 SATA RPS 0.9 L, 125μm sihdillä, 40 kpl/laatikko
118489 SATA RPS 0.9 L, 200μm sihdillä, 40 kpl/laatikko

SATA RPS 0.6 l
125062 SATA RPS 0.6 L, 125μm sihdillä, 57 kpl/laatikko
125070 SATA RPS 0.6 L, 200μm sihdillä, 57 kpl/laatikko

Voimassa 31.7. 2013 asti.


