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En tidning, tre delar industri
- Trä, metall våtfärg & pulver
pulverfärg på inredning skapar intresse | Tranemo färg 100 år | nya Teknodur combi 340

We make the world last longer

Inredning av plåt och pulverfärg
har skapat stort intresse
För tre år sedan stod fönstren tomma på Quality Powder Coatings
AB (QPC) och moderbolaget Nässjö Plåtprodukter AB (NPP) i Nässjö. Det såg lite tråkigt ut, men vem skulle vattna och sköta om alla
blommor på kontoren och i industrilokalerna? Då föddes idén att
tillverka en oerhört lättskött kaktus i plåt och pulverlackera den i en
snygg kulör! Tanken var egentligen inte att tillverka mer än kaktusen, men sedan blev det också skulpturer av julgranar när väl den
tiden nalkades.

En mer
miljöanpassad
kundtidning
Årets första upplaga av Teknos Industrial
News är här. På Teknos skickar vi också
ut nyhetsbrev via mejl, men vi har valt att
komplettera nyhetsbreven med denna
kundtidning.
Dels tror vi att en tryckt tidnings läsvärde
lever kvar längre, och att den läses av fler
än en person. Dels är det vårt sätt att nå
de personer som inte sitter vid en dator
på sina arbetsdagar. Vi vill nå både de som
jobbar administrativt och de som jobbar
praktiskt i produktion och på lager etc. Vad
passar då bättre än en tidning som gör sig
perfekt på ett fikabord, alla gillar väl att
fika?
Vi är medvetna om att en tryckt tidning
sätter större miljöspår än ett mejl och vi
har därför valt att trycka tidningen så miljövänligt som möjligt. Numera är tidningen
svanenmärkt och vi har tagit bort plasten
som tidigare omslöt den.
Vi önskar er en trevlig läsning och ett gott
nytt ytbehandlingsår!
Vänliga hälsningar,

Plåtdetaljerna som utsmyckade lokalerna
uppmärksammades av kunder och leverantörer som kom på besök och frågan ifall
de gick att köpa uppstod.
“Vid årsskiftet 2017/2018 förstod vi att
detta nog är något vi kan satsa på. Det
kändes spännande”, berättar Anna Giss,
som tillsammans med kollegan Anne Johansson är grundare till konceptet. Anne är
den som ritar inredningsdetaljerna och står
för produktutvecklingen, Anna förklarar sig
vara ekonomen och tyckaren i sammanhanget.
Inredningsdetaljerna i plåt grundade en
egen verksamhet som gavs namnet #älskaplåt. Anna och Anne började att sprida
information och inspiration kring sina produkter, som blivit allt fler, på sociala medier
och de märkte snabbt att de behövde
starta en webshop vilken kan hittas på
älskaplåt.se. I september 2018 startade de
en butik på industriområdet som är öppen
på torsdagar mellan 12–17. Intresset har
varit stort och de har gott om besökare i
butiken under dessa 5 timmar i veckan.
“Likaväl som att köpa en vanlig gå-bortblomma kan man köpa med sig en blomma
i plåt när man är bortbjuden. Produkterna
har också blivit kända som Småländska och
tillika svensktillverkade tillsammans med
egen design härifrån Nässjö, vilket vi är
stolta över”, säger Anna.
Under året har de jobbat mycket med produktutveckling och hösten 2019 satsade
#älskaplåt på att nå ut bredare och finns nu
även hos ett 20-tal återförsäljare i Sverige,
men målet är att täcka en ännu större del
av vårt avlånga land.

Idag innehåller sortimentet flertalet växter
som aldrig behöver vattnas men även dekorlådor, grytunderlägg, mingelbrickor och
populära juldekorationer med bland annat
tomtar, granar och lucior. Just nu planeras
också för ett påsksortiment och en av
utmaningarna är i skrivande stund att hitta
den där rätta gula kulören till kycklingen.
#älskaplåts produkter ytbehandlas med
pulverfärg på QPC vars verksamhet ligger
dörr i dörr med #älskaplåt och NPP. Teknos
har varit leverantör till QPC sedan långt
tillbaka, bland annat levereras pulverfärgen
INFRALIT EP/PE 8241-00 RAL 9005, en
svart låghärdande finstruktur som vanligtvis återfinns på Toyotas truckar men som
nu också kan skådas i #älskaplåts inredningssortiment.
“De mest populära färgerna är svart och
vitt vilket passar in i mångas hem, men de
gör inte det i allas. Ytterligare en utmaning
framöver är att hitta en kulör som passar
in i alla de andra hemmen, som är lite mer
murriga i stilen”, förklarar Anna.
Teknos är med och stöttar #älskaplåt med
kulörprover och idéer kring ytbehandlingen. Bland annat har Teknos kommit med
förslag på olika pulvervarianter på plåtdetaljerna, till exempel har en pulverfärg som
vi kallar snakeskin provats med framgång,
vilken skapar en yta som påminner om
strukturen på ett ormskinn.

”Besökare frågade ifall plåtskulpturerna gick att köpa. Vid årsskiftet
2017/2018 förstod vi att detta nog
är något vi kan satsa på.”

Teknos sverige grundades som
tranemo färg för 100 år sedan
1920

Med hundra års erfarenhet i ryggen blickar Teknos framåt in i nästa sekel. Teknos
som i Sverige grundades som Tranemo Färg har växt till ett av de största färgföretagen i Sverige. Det som startade som ett rödfärgskokeri i en tvättstuga 1920 har
idag växt till ett teknikföretag med ett brett sortiment av avancerade ytbehandlingslösningar för industrin.
Det är en fantastiskt spännande resa vi gjort, flikar vår VD
Tomas Kjellker in. Om man tittar tillbaka på den utveckling som
skett de senaste årtiondena där man gått från att se på färg
utifrån enbart estetik och väderskydd till idag med ett spektrum av inbyggda tekniska funktioner så är det svårt att inte bli
lite stolt.
Tomas fortsätter; Idag säljer Teknos AB färg och ytbehandlingslösningar för alla ytor så väl till metall och träindustrier
som till bostäder. Bland annat levererar vi färg till alla de stora
lastbils- och maskintillverkarna, både i Sverige och internationellt. Teknos har även en stark position avseende färgsystem
för industriell träpanelsproduktion invändigt såsom utvändigt,
och vi ska inte glömma fönsterindustrin där Teknos är ledande i
Europa. De tekniska kraven bara ökar vilket är utmanande men
också fantastiskt spännande då det driver på vår produktutveckling. Idag vill jag tänka på Teknos mer som ett innovationsbolag än ett produktionsbolag.
Idag bygger vi in funktioner inom alla möjliga områden, det kan
gälla stealth funktion till försvaret, radioaktiv inerthet till kärnkraftverk, klämkraftsegenskaper för skruvmoment, kemikalieresistens, skottsäkerhet, halvledaregenskaper, slitageskydd för
vindkraftvingar, smutsavvisning, aktivt brandskydd, friktionsegenskaper och så vidare. Listan kan göras lång och det är bara
fantasin som sätter gränser för vad vi i framtiden kan göra med
våra färger.

Teknos inrättade för några år sedan en alldeles egen organisation som bara arbetar med innovationsutveckling. Den senaste
lanseringen offentliggjordes alldeles nyligen i en pressrelease där vi i samarbete med pappersbranschen utvecklat ett
barriärskydd för pappersflaskor i syfte att ersätta plastflaskor,
ett spännande projekt som förutom högt teknikinnehåll även
anknyter väl till hållbarhet som vi måste arbeta hårt med i allt
utvecklingsarbete i framtiden.
Den tekniska utvecklingen på industrisidan ger också Teknos en
unik plattform att utveckla konsument- och målerifärger med
egenskaper som ger funktionella färger med lång hållbarhet,
något som mottas väl av kunderna och gör att även den sidan
växer starkt.
Vi kommer att fira vårt 100 års jubileum i september, dels med
en nostalgisk historietripp från den dagen 1920 då Gustaf
Nilsson startade sin rödfärgproduktion, till det Teknos vi har
idag med närmare 600 Mkr i omsättning och 150 anställda i
den svenska verksamheten, och över 4.000 Mkr i omsättning
och 1.700 anställda globalt i Teknos-koncernen. Med historien i bagaget kommer jubileet också bli ett tydligt avstamp in
i framtiden där Teknos bestämt tänkt fortsätta vara en aktör
som satsar på innovation och hållbarhet.
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Officiell partner till SVFF 2019-2021

Produktnyheter metall

Teknodur combi 340, Teknos nya enskikt high
solid Polyuretanfärg med enastående ytfinsih

Produktnyheter trä

Produktinformation
TEKNOL 4881
Teknos utökar nu sin CMP-satsning med
TEKNOL 4881 som blir ersättare till tidigare
kvaliteterna 1881 samt 2881.
- CMP-godkänd (certifierad målad panel)
- förbättrad vattenupptagning
- förbättrad väder- och vindexponering
- Går att måla vått i vått
- Combiprodukt- grund och mellanstrykning

Teknos AB har under 2019 varit officiell partner till Svenska
Fotbollförbundet, och det är med stolthet vi kan meddela att
vi fortsatt kommer att vara det fram till 2021.

Nu tillgänglig som basserie i 20 liters emballage.

2576-03 övergår till 2580-22

Under 2020 väntar många stora händelser inom den svenska fotbollen, herrarna
spelar EM-slutspel i sommar och några veckor efter det spelar damerna OS i
Tokyo.

Våra standardkulörer i S0502-Y och
S0500-N har nu övergått till 2580-kvalitet.
Detta ger följande fördelar:

Sponsorskapet är en viktig kanal för oss att bygga vårt varumärke i. Sporten engagerar många och är positivt laddad vilket medför både glädje och engagemang,
känslor vi vill förknippa vårt varumärke med.

Mässkalender 2020, möt teknos här
•

Ytskyddsdagarna 28-29 januari, Göteborg
Björn Ödman från Teknos håller ett föredrag om
brandskyddsfärg för betong.
Teknos Mats Fällgren pratar om vilken korrosivitetsklass man kan nå med pulversystem.

- Snabbare torktider
- Hårdare yta
- Bättre ytfinish
- Lägre VOC

Teknos lanserade nyligen TEKNODUR COMBI 340, en tvåkomponent rostskyddspigmenterad polyuretanfärg med lågt
VOC (275 g/l) för stålytor. De målade ytorna tål hård mekanisk
påfrestning och hög UV-strålning. TEKNODUR COMBI 340 är en
utmärkt produkt för bland annat maskiner och utrustning inom
jordbruk, skogsbruk och stålkonstruktioner.
Tack vare sina utmärkta egenskaper är TEKNODUR COMBI 340 ett bra val för kundanpassade krav. Teknos har gjort omfattande testmålningar såväl inom företaget som
ute hos kund. Två av våra referenser är Ponsse OY och Vilakone OY.
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande.

•

•

•

Fensterbau 18-21 mars, Nuremberg, Tyskland
Världens ledande mässa för fönster, dörrar och
fasader.
Paint Expo 21-24 april, Karlsruhe, Tyskland
Världens ledande mässa för industriell
ytbehandlingsteknologi.
Trä och Teknik 8-11 september,
Svenska Mässan, Göteborg
Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar
med trä.

Teknodur combi 340 - huvudsakliga egenskapeR:
•
•
•
•
•
•

Väderbeständig med fantastisk glans- och kulörbeständighet
Låg viskositet och 70% torrhalt (HS), lågt VOC
Direct-to-metal (DTM) enskikt, snabbare processer
Kan målas vått-på-vått med utvalda primers, kort ledtid vid 2-skiktsmålning
Finns i alternativen blank, halvblank och halvmatt samt en lägre viskositetsversion för elektrostatisk sprutning
Glans upp till 90 GU/60º

Finns tillgänglig i 20 liters emballage.
2580-22 finns också sedan tidigare tillgänglig som basserie i olika förpackningsstorlekar.

Utbildningar

Teknos höjer kunskapen
UTBILDNINGSDATUM VT20:
•

•
•
•

Arbete med särskilda allergiframkallande
produkter (härdplast)
Halvdagar: 22/1, 25/2, 24/3, 28/4, 12/5, 16/6
Färg- och ytbehandlingskurs
2-dagars: 25-26/3, 13-14/5
Polyureautbildning
På begäran, kontakta Claes Nord.
Brandskyddsutbildning
På begäran, kontakta Claes Nord.

Utbildningarna sker på Teknos Technology
Center i Tranemo.
Kontakta Claes Nord 0325-61 95 81,
claes.nord@teknos.com för anmälan eller
förfrågningar.
Kundanpassade utbildningar kan erbjudas, begär
offert.

Återförsäljare

Distributörer

Anderstorp
LDP Lackdepån Design
& Processteknik AB
Stansgatan 1
334 32 Anderstorp
Tel: 0371-200 00

Kalmar
Måla i Småland AB
Polhemsgatan 14
392 39 Kalmar
Tel: 0480-49 05 77
www.malaismaland.se

Västerås
ProChroma AB
Rälsgatan 2
722 33 Västerås
Tel: 021-133540
www.prochroma.se

Gislaved
Calles färghall
Järnvägsgatan 12
332 30 Gislaved
Tel: 0371-100 69
www.callesfarg.se

Eskilstuna
Stillströms i Eskilstuna
Mått Johanssons väg 18
633 46 Eskilstuna
Tel: 016-14 04 30
www.stillstroms.se

Kristinehamn
Färg-In AB
Bodalvägen 6
681 43  Kristinehamn
Tel: 0550-100 45
www.fargin.se

Halmstad
Färglagret i Halland
Furuviksringen 1
302 44 Halmstad
Tel: 035-109 445

Halmstad
Halmstad Lackdepå AB
Skallebackavägen 23
302 41 Halmstad
Tel: 035-377 37
www.lackdepan.se

Linköping
Syntema i Linköping AB
Sunnorpsgatan 1
582 73 Linköping
Tel: 013-31 75 43
www.syntema.org

Åhus
Färghuset Industrifärg i
Åhus AB
Sandvaktaregatan 14
296 35 Åhus
Tel: 044-24 72 19
www.farghuset-ahus.se

Falun
ProChroma AB
Västermalmsvägen 6
791 77 Falun
Tel: 023-644 70
www.prochroma.se

Malmö
Colormix I Malmö Industri AB
Sadelgatan 3
213 77 Malmö
Tel: 040-642 00 60
www.colormixindustri.se

Göteborg
Colorcoat AB
Datavägen 61
436 32 Göteborg
Tel: 031-748 58 60
www.colorcoat.se

Skellefteå
MYAB Solutions AB
Hallvägen 5
931 36 Skellefteå
Tel: 0910-71 03 70
www.myab.se

Hudiksvall
ProChroma
Norra Industrivägen 9
824 34 Hudiksvall
Tel: 0650-170 50

Örnsköldsvik
ProChroma AB
Ångermanlandsgatan 30 F
891 38 Örnsköldsvik
Tel: 0660-132 30

Nyköping
Holmgrens Färghus
Grumsbacken 6
611 10 Nyköping
Tel: 0155-20 26 51
www.holmgrens.nu
Piteå
Lundströms Måleri
Oktanvägen 4
941 38 Piteå
Tel: 0911-125 47
www.lundstromsmaleri.com

Östersund
Jemtfärg AB
Chaufförsvägen 12
831 48 Östersund
Tel: 063-51 02 88

Generell industri, metall
Industriellt trä

Du hittar alltid mer information på
www.teknos.se
Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/
teknosindustri/
www.linkedin.com/
company/teknos

We make the world last longer
Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder
i Europa, Asien och USA.
Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Postadress:
Teknos AB
Box 211
514 24 Tranemo

Huvudkontor:
Teknos AB
Limmaredsvägen 2
514 32 Tranemo

Produktionsenhet:
Teknos AB
Industrigatan 7
711 72 Vedevåg

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att
tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära
samarbete med sina kunder. Företaget grundades 1948 och är ett
av Finlands största familjeägda företag.
Mer information finns på www.teknos.se

Lager Norrland:
Teknos AB
Tegelbruksvägen 20
891 55 Arnäsvall

Tel: 0325 61 95 00 | info@teknos.se | teknos.se

