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En tidning, tre delar industri
- Trä, metall våtfärg & pulver



Ett färgstarkt 
och slitstarkt år

Teknos TEKNODUR 3430 levereras vanligtvis 
till Väderstad i rött, gult eller svart. Men 
den miljonte litern var i guld. 

Väderstads stora framgångsfaktor har ofta 
varit de besparingar som bönderna gör på 
att äga en Väderstadmaskin. Maskinerna 
utvecklas ständigt så att de kan bruka 
större arealer på kortare tid. Idag utför ma-
skinerna fler moment vid samma överfart 
och Väderstad innehar bland annat världs-
rekord i att så majs. Bonden sparar tid och 
behöver inte äga lika många maskiner.  

Det finns ett växande behov av livsmedel i 
världen och detta är till fördel för jordbru-
ket och dess leverantörer. Under åren har 
Väderstad byggt ut ett 20 tal gånger och 
även idag planeras det för ytterligare ut-
byggnader. Ofta har behovet av att tillverka 
större maskiner gjort att takhöjd och fler 
kvadratmeter behövts för att maskinerna 
ska få plats inne i fabriken. 

Under jordbruksmaskinens livscykel ut-
sätts den för många påfrestningar och fär-
gen ska klara av de tuffa förhållanden som 
jordbruksmaskinen arbetar i. Kontakt med 
gödsel, jord, sten, vatten och solljus gör 
att färgen kräver egenskaper som UV-be-
ständighet, reptålighet, vidhäftning och 
rosskyddsbeständighet. Väderstads maski-
ner ytbehandlas med Teknos TEKNODUR 
COMBI 3430, en tvåkomponents enskikts-
polyuretan med hög torrhalt som uppfyller 
de krav som ställs på ytbehandlingen.  

Roger Carlsson, säljare på Teknos, berät-
tar att utmaningen är att hela tiden hålla 
sig ajour och utvecklas tillsammans med 
de krav som marknaden kräver. Under de 
senaste åren har ökade krav på korrosions-
skydd och UV-beständighet varit i fokus. 
Teknos jobbar ständigt med förbättringar 
tillsammans med Väderstad och testar nya 
färgsystem på demoprodukter.   

”Vi är stolta över att vara leverantörer 
till Väderstad. De har utvecklats enormt 
genom åren och det är fantastiskt kul med 
utmaningen att få vara med och utveckla 
deras produkter”, säger Roger Carlsson.

Väderstad har distinkta kulörer på sina 
maskiner vilket gör dem igenkännbara på 
åkrarna från långt håll. Teknos som varit 
färgleverantörer sedan 2007 har kundan-
passat kulörerna som känns igen som Vä-
derstad Röd, Väderstad Gul och Väderstad 
Svart. 

”Måleriet är hjärtat i fabriken i Väderstad, 
inget egentillverkat går förbi utan att lack-
eras med röd eller gul färg. Vårt innovativa 
och processorienterade sätt att arbeta 
kräver också lyhörda och utvecklande 
leverantörer. Sedan 2007 har vi i tätt sam-
arbete med Teknos förändrat både produkt 
och process vilket har lett fram till en färg 
som är en av de bästa på marknaden, vilket 
är till glädje för alla våra kunder”, säger Per 
Nilsson, Maintenance Manager, Väderstad 
AB.

Teknos kan numera titulera sig som ensam 
leverantör av Väderstads färgprodukter 
och levererar både våtfärg och pulverfärg 
för metall till deras maskinstycken. Under 
sommaren 2019 sålde Teknos sin mil-
jonte liter våtfärg till Väderstad och detta 
uppmärksammades med ett besök på fa-
briken och kontoret i Väderstad där Teknos 
lämnade över en symbolisk miljonte liter i 
guldigt omslag. Förhoppningsvis hamnar 
den i receptionen bland alla andra diplom 
och utmärkelser som de samlat på sig 
genom åren.  

Det är ett riktigt färgstarkt år för Teknos 
där vi bland annat gått in och är officiell 
partner till Svenska Fotbollförbundet. 
Under 2019 sker många stora händel-
ser inom fotbollen, herrlandslaget spelar 
EM-kvalmatcher från mars till november 
och damlandslaget spelade mästerskap i 
somras där de kammade hem ett välför-
tjänt brons.

Teknos är också färgpartner och huvud-
partner till Nordens största OCR-lopp, 
Toughest. Den 28 september ställer ett 
gäng tappra Teknos-anställda upp i loppet 
som äger rum i Göteborg. Om du har vägar-
na förbi, kom och säg hej i Teknos monter 
på eventområdet. 

Teknos har sedan en tid sponsrat sport, allt 
från skidor, fotboll, handboll, ishockey och 
friidrott för både herrar och damer. Idrotten 
är viktig för vårt samhälle och något Teknos 
vill stötta, förhoppningsvis gör sponsorbi-
dragen att idrotter kan växa och aktivera 
ännu fler.

Sponsorskapen är även 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.

Önskar er en härlig inledning på hösten.
Vänliga hälsningar,

Sara Lundgren

Väderstad AB är ett stort företag med sitt säte och historia i den lilla byn 
Väderstad på Östergötlands slättlandskap. Här startade verksamheten 
1962 när behovet att bruka jorden ökade. Genom åren har många olika 
slags jordbruksredskap så som harvar, såmaskiner och ringvältar utveck-
lats på företaget som idag säljer maskiner över hela världen. 

INFo
• VÄDERSTAD HAR SITT SÄTE PÅ 

ÖSTERGÖTLANDS SLÄTTLANDSKAP 
• DE HAR UTVECKLAT JORDBRUKS-

MASKINER SEDAN 1962
• TEKNOS ÄR  HELHETSLEVERANTÖR AV 

FÄRG TILL VÄDERSTADS MASKINER

”Väderstad har utvecklats enormt genom åren 
och det är fantastiskt kul med utmaningen att 

få vara med och utveckla deras produkter.”



Smålandsinredningar inreder 
Synsams flaggprojekt 

Smålandsinredningar som i vanliga fall 
gör inredning till Synsams butiker fick 
uppdraget att också inreda deras nya 
flaggskepp – en 700 kvadratmeter stor 
butik på Norrmalmstorg i Stockholm där 
kundupplevelsen står i fokus. Butiken är 
Europas största glasögonbutik med cirka 
7000 bågar. I butikens sporttestarea kan 
du också prova glasögon i en simulator 
och vindtunnel. 

Den nya butiken innefattar ett helt nytt 
koncept där alla delar är nya, även om 
någon liten del också påminner om en 
vanlig Synsam-butik. Den ordinarie kass-
an har slopats och istället har de ett bord 
mitt i butiken som omsluter en pelare. 
Bordet har därmed ingen fram eller bak-
sida utan personalen står tillsammans 
med kunden på ett helt annat sätt än om 
de står bakom en kassadisk. 

Det fanns många utmaningar med det 
nya konceptet, bland annat är alla podier, 
montrar och skåp beklädda med Terrazzo, 
ett sten- och cementmaterial så kallat 

komposit som väger väldigt mycket. Att 
sätta ett sådant material på utdragbara 
lådor och skåpsdörrar är innovativt och 
väldigt ovanligt, om det ens har gjorts 
någon gång förut i Sverige. Inte vad 
Smålandsinredningar vet i alla fall. 

Längs med väggarna ovanför 
glasögondisplayerna sitter glasbox-
ar med skiftande strukturer i glas där 
färgspektret förändras beroende på var 
i rummet du står. Vid kassaborden finns 
små brickor i massiv ask som kunden kan 
sätta fast på vägginredningen framför 
glasögonen och på så sätt skapa en bord-
syta när de provar och väljer ut.

Bakom designkonceptet står designbyrån 
Stockholm Designstudio, utveckling och 
produktion har utförts av Smålandsinred-
ningar. 

Teknos har varit färgleverantör till 
Smålandsinredningar sedan 2004 och 
levererar generellt ytbehandlingen till 
trädetaljerna i deras butiksinredning, 

vilket också var fallet till Synsambutiken 
på Norrmalmstorg. Hit levererade Teknos 
TEKNOCOAT 1677-04 som toppfärg,  
TEKNOCOAT PRIMER 1604 och klarlack-
erna TEKNOCOAT 1681 samt  
TEKNOCAOT 1683. Slitstarka produkter 
som passar bra i offentliga miljöer.

”Vi på Teknos är stolta över att vara 
färgleverantörer till Smålandsinredningar. 
Det är alltid roligt att genomföra uppdrag 
med dem då de ofta har utmanande 
projekt där kunden vill ha unika lösningar”, 
säger Daniel Tolf, säljare på Teknos. 

”Teknos anstränger sig alltid hårt för att 
vi på SMI ska få det vi förväntar oss av 
kvalité, leverans, service och framför allt 
pris”, säger Joakim Gustafsson, VD på 
Smålandsinredningar.
 

Smålandsinredningar har gjort inredningar sedan 1926 och är idag mer framstående än någonsin med 
kedjekunder som Synsam, Hemmakväll, Smycka, Audio Video, Stokke och Designtorget med flera. 
Smålandsinredningar är stolta över att producera sin inredning svenskt och satsar på hållbarhet både 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  

Europas största glasögonbutik



Teknoblade repair 9000

Produktnyheter metall

Teknos har lanserat en innovativ och re-
volutionerande produkt när det kommer 
till reparation av rotorblad för vindkraft-
verk. TEKNOBLADE REPAIR 9000 repa-
rerar rotorbladen 6 gånger snabbare än 
traditionella system. 

Varför Teknos system står ut från traditio-
nella: 

• Endast 1 lager krävs istället för 3
• Härdning sker inom några få minuter 

vilket ger 50 % kortare driftstopp för 
vindkraftverket

• Reparationstid 3 rotorblad på 1 dag –  
6 gånger snabbare

• Materialkostnadsreduktion upp till 40 %
• Flexibelt applikationsfönster: Kan 

behandlas vid temperaturer från under 
noll upp till +50°C

• Större arbetssäkerhet med en produkt 
som går snabbare att applicera 

• Längre underhållsintervall
• Hållbart val: VOC-fri 

Vill du veta mer om innovativa TEKNOBLA-
DE REPAIR 9000? Läs mer på vår hemsida 
www.teknos.se eller kontakta oss direkt på: 
0325-61 95 00. 

Teknos INFRALIT pulverfärgsystem har utformats för att uppfylla de testmetoder och provnings-
tider som definierats för den specifika korrosivitetskategorin ISO 12944-6, även om pulverfärger 
inte omfattas av standarden.  

Pulverfärgsystem definierade enligt ISO 12944:2018

Möt oss på Trädagars

Välkomna in på vår hemsida, där kan ni hitta Teknos rekommenderade pulverfärgsystem 
enligt standarden ISO12944-6:2018.

www.teknos.se

Teknos Live 

Teknos demonstrerar industriprodukter

• Trädagars 3-5 september, mässan för framtidens träindustri 
 
Jönköping med omnejd. 
Vi kommer att prata om brandskydd, UV och delar av vårt standardsortiment.   
 
Läs mer om mässan på: tradagars.se

Teknos ställde ut på Ligna den 27-31 
maj i Hanover, Tyskland. På plats visa-
de vi hållbara lösningar på industriella 
processer för interiört trä.
Mässan i Hannover besöktes av drygt 90 000 per-
soner och över 40 000 av dessa var internationella 
gäster. Teknos var en av 1500 utställare på mässan. De 
lösningar som Teknos presenterade på LIGNA var en 
vattenburen UV-färg för innerdörrar, en komplett finish 
för prefabricerad parkett, interiöra och exteriöra brand-
skyddande ytbehandlingar, lacker för LVT, DPL-laminat 
och kork, innovativa lösningar för digital tryckning och 
digital prägling såväl som antimikrobiella pulverbehand-
lingar för inredning. 

Som en höjdpunkt vid LIGNA, lanserade Teknos två nya 
UV-kittprodukter, däribland UVILUX BOX PUTTY, det 
första pigmenterade 100 % UV-härdande spacklet på 
marknaden. 

Lyckad närvaro på ligna-mässan i tyskland

TEKNOS LIVE on tour 2019 har rest riket runt för att demonstrera 
Teknos industriprodukter under maj månad. Mer specifikt har vi besökt 
våra återförsäljare i Kalmar, Malmö, Linköping, Göteborg och Skellef-
teå. Där har vi dragit igång grillen, ställt upp vårt tält, vår turnébuss 
och smyckat omgivningen med beachflaggor. Demonstrationerna har 
fokuserat på brandskydd, rostskydd, polyurea och golv. 

”Bemötandet har varit otroligt bra och vi vill tacka alla som besökt oss ute hos våra 
kunder. Det är givande för oss att prata med er och vi hoppas att ni tycker detsam-
ma och att touren har gett er kunskap som ni tar med er till era arbeten”, säger Claes 
Nord, teknisk support på Teknos.

Alla som besökte oss hade också chansen 
att delta i en tävling och vinna biljetter till 
fotbollslandslagets EM-kvalmatch mellan 
Sverige och Spanien den 15 oktober på 
Friends Arena. Grattis till er som vann!

Johan Nygren, Nybro
Maria Lindahl, Ljungbyhed 
Håkan Brehmer, Tranås 
Robert Finnilä, Göteborg 
Tomas Antonsson, Sorsele 



We make the world last longer

Postadress: 
Teknos AB
Box 211
514 24 Tranemo

Huvudkontor: 
Teknos AB
Limmaredsvägen 2
514 32 Tranemo

Produktionsenhet: 
Teknos AB
Industrigatan 7
711 72 Vedevåg

Lager Norrland:
Teknos AB
Tegelbruksvägen 20
891 55 Arnäsvall

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

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 ytbe-
handlingar med en stark position inom detaljhandel för konsu-
ment- och målerifärger. 

Återförsäljare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Örnsköldsvik 
Skeppshandeln Industri 
o. ytbehandlingsprodukter 
Sjögatan 5
891 60 Örnsköldsvik 
Tel: 0660-29 44 90
www.skeppshandeln.se

Distributörer

Generell industri, metall

Industriellt trä

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

Du hittar alltid mer information på 
www.teknos.se

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/
teknosindustri/
www.linkedin.com/
company/teknos

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att 
tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehand-
lingslösningar 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

Utbildningar

Teknos höjer kunskapen 

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.

• Arbete med särskilda allergiframkallande  
produkter (härdplast) 
Halvdagar: 24/9, 24/10, 26/11, 17/12

• Färg- och ytbehandlingskurs 
2-dagars: 25-26/9, 27-28/11

• Polyureautbildning 
På begäran, kontakta Claes Nord. 

• Brandskyddsutbildning 
På begäran, kontakta Claes Nord. 

UTBILDNINGSDATUM HT19: 


