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Årets farve

Opgrader til A-serien • Bæredygtig maling • Fokus på træværket

8 ting du bør kigge efter når
du køber arbejdsbelysning
Vinteren er over os, og de mørke timer bliver flere og flere. Derfor er det igen tiden
for godt arbejdslys. DVA giver os 8 gode råd til valg af arbejdslampe.
1. Materiale
Hvis man bruger sin arbejdslampe i et hårdt arbejdsmiljø, kan
det være en god ide at vælge
en lampe i et stærkt materiale.
Det kan f.eks. være slagfast plast
eller i pulverlakeret aluminium,
som er let, stærk og rigtig modstandsdygtig overfor vind og vejr.
2. Kabel og kabellængde
Når du bruger en arbejdslampe
i arbejdssituationer, har du brug
for en lampe som er udstyret
med et langt slidstærkt kabel. Til
håndværkerbrug anbefales altid
et gummi-neoprenkabel.
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3. Jordstik
Sørg altid for at købe arbejdslamper med danske jordstik,
altså strømstik med 3 udstikkende ben. Når der er jordstik
på en arbejdslampe, er det for
at beskytte lampen mod en
kortslutning ved overspænding
og for at beskytte brugeren af
lampen mod at få stød.
4. RoHs certificering
Kig efter RoHs mærkningen når
du køber din arbejdslampe. Hvis
du vælger en lampe med RoHs
mærkning, er du sikret at produktet ikke indeholder skadelige
stoffer.
5. Glødepære vs. LED
Med LED pærer får du en længere levetid. Hvor man i gennemsnit regner med omkring
1.000 timers brænde tid på en
traditionel glødepære, kan man
på flere LED lamper forvente helt
op til 50.000 timers brændetid.

6. Kelvin og farve temperatur
Kelvin som også forkortes K, er
betegnelsen for den farve som
lyset har.

10.000 kelvin 

1.000 kelvin

Jo højere kelvin temperatur, desto
koldere er lyset og jo lavere kelvin temperatur, desto varmere er
det. Normalt anbefales arbejdsbelysning at være 3 - 4000
kelvin, hvilket giver et neutralt til
varmt lys.

7. Farvegengivelse, Ra-værdi
Farvegengivelsen beskrives
oftest som Ra-værdi. Ra-værdien
beskriver i hvor høj grad lyset fra
lyskilden, gengiver den korrekte

farve på det, den lyser på. Vi
anbefaler en LED arbejdslampe
med en Ra-værdi omkring 80,
hvilket giver en ganske udmærket farvegengivelse til generel
arbejdsbelysning.

8. IP-godkendelser
En god arbejdslampe har en
høj beskyttelse mod støv og
vand. Det gør at den kan bruges
i flere arbejdssituationer ude
og inde uden at tage skade. Vi
anbefaler IP65 eller IP67, når
man indkøber arbejdsbelysning i
håndværkerbranchen.
Nordsjö Professional har et bredt
udvalg af arbejdslamper fra DVA.
Besøg dit lokale Nordsjö Center,
og find din favorit.

Heartwood Home
– Color of the
Year 2018
AF PER NIMÉR, DESIGN MANAGER HOS NORDSJÖ

A Welcome Home is a Heart Wood home. This is where you feel instantly at ease, surrounded by
the gentle grey-pink tones of Heart Wood. The nourishing warmth of wood and tactile comfort
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Flere farver i hjemmet
På den ene side skal vi kigge indad,
og fokusere på meditation og yoga.
På den anden side skal vi minimere
de indtryk som rammer os hvor vi
bor – i vores hjem – så vi har et

kombinerer beige, havre, sand og
lys grå.

Årets farve 2018
HeartWood er netop sådan en farve,
kompleks, blød, rolig og behagelig.
En blanding af brunt og gråt med
toner af rosa. En farve som hjælper
os med at skabe det miljø hjemme,
som vi har brug for i denne tid.
C2.06.68
30YR 49/097

finde nye tilgange til os selv og
vores omverden, for ikke at blive
overbelastet.

B5.05.52
10YR 28/072

BN.02.82
10YR 73/038

været så massivt eller gået så hurtigt som det er tilfældet i dag. Vi er
altid opkoblet og online. Vi er blevet
en slags små troldmænd med vores
små tablets i hænderne. Med
smartphones og computere, kan vi
være hvor som helst, når som helst,
og se hele verden på mindre end et
minut. Konsekvensen er, at vi har
tabt kontakten med både os selv,
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Per Nimér
•	Design Manager hos
Akzo Nobel, Nordsjö
•	Uddannet arkitekt fra
Academy of Art, San
Francisco
•	Bor i Falsterbo, Sverige
•	Har arbejdet med arkitektur og farver i 25 år.

Farvesætning
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Når man arbejder med maling, farver og farvesætning
som arkitekt, er det ikke det samme, som hvis man
skal vælge farve som privatperson. Den største forskel
er, at som arkitekt laver man ikke arbejdet til sig selv,
og skal derfor holde personlig smag og præferencer
nogenlunde udenfor. På mange måder gør det arbejdet
meget enklere, og man kan være mere objektiv.
Professionel farvesætning
Det kan være lettere at se udefra,
hvad en familie eller en virksomhed har brug for af farver, uden at
de selv er i stand til at formulere
det. En anden væsentlige forskel
er viden. Som arkitekt eller farvesætter har man større viden
om de forskellige faktorer, som
har indflydelse når man arbejder
med farver. En arkitekt skal tage
højde for, hvordan selve farven
agerer, hvordan den opfattes, hvor
farvemættet og stærk den skal,
eller bør være. Man skal tænke på
overfladeglans, og hvordan denne
påvirker den valgte farve, og
sammenholde det med de krav,
som stilles til overfladen omkring
slidtage og afvaskning.
Lyskilder og form
Man skal tænke på hvilke lyskilder,
der skal anvendes indendørs, og
hvordan de påvirker farverne. Og
man skal have en forståelse for,

hvordan det naturlige lys påvirker
farverne på en bygning, når man
farvesætter udendørs. Desuden
er det vigtigt, at have en viden om
arkitektur og form. Ved en renovering skal man tage højde for de
tidstypiske farver, som oprindeligt
er anvendt, og ved nybyg skal
man vide hvordan farven spiller
sammen med en given form, og
hvad der er tidstypisk netop nu.

Privat versus virksomhed
Arbejdet med at farvesætte for en
virksomhed eller privatpersoner,
adskiller sig egentligt kun på et
væsentligt parameter: Størrelse.
En villa eller en lejlighed er beboet
af nogen, som synes noget, og har
en bestemt smag, som vil have,
at farverne skal vise, hvem de er.
De skal gøre hjemmet smukkere
og mere rart at bo i. Det samme
gælder for en virksomhed, der er
hjemsted for et varemærke, som
skal vises frem og markedsføres,

og hvor de ansatte skal trives.
Den kommercielle farvesætning
er selvfølgelig mere kompleks end
den private. Først og fremmest
skal virksomheden se ud og opleves på en given måde, samtidig
med at alle som arbejder der, skal
trives i omgivelserne.

Informationsindsamling
Udfordringen, inden man begynder på sådan en opgave, hvad
end man er arkitekt eller ej, er, at
få fat i al væsentlig information
fra de, som har bestilt opgaven.
Hvis man ønsker et hjem, som
udstråler varme og intimitet, men
ikke forstår hvorfor lysegrå ikke
kan anvendes til dette. Eller at få
en familie til at forstå, at yndlingsfarven lilla måske ikke passer i
køkkenet, eller at mange små
rum skal have en fællesnævner
på farveskalaen, som binder
det hele sammen til en helhed.
På samme måde gælder det, at
en virksomhed, som gerne vil
udstråle stabilitet og styrke, ikke
skal have vægge i lysegrøn eller
rosa. Det absolut vigtigste, når
man arbejder med professionel
farvesætning, er at få nok og ret
information. Uden den information,
er det lidt som at køre bil uden
kort… og uden mål.

Siden sidst
Nordsjö Professional P25
dannede baggrunden for
kunstværket
Som man kunne læse i
sidste nummer af dette
magasin, var Nordsjö
leverandør af maling til den
meget omtalte udstilling på
kunstmuseet ARoS i Århus,
ARoS Triennial The Garden.
Nordsjö leverede maling til
den udendørs installation
af kunstneren Katharina
Grosse.
Udstillingen, der løb af
stablen fra april til oktober
2017, blev besøgt af over

860.000 mennesker, og har
fået stor international mediedækning. Triennalen er
blandt andet blevet omtalt
i CNN Style, The Guardian,
The Sunday Times, Vogue
og tyske ZDF. Også kunstmagasiner som Frieze, The
Art Newspaper og Monopol
har dækket udstillingen.
Sidenhen er udstillingen blevet nomineret til en Global
Fine Art Award (GFAA) i
kategorien Best Public Art /
Exhibition or Installation.

Ny grossist i Rødekro
Hos Nordsjö Professional er
vi glade for at have etableret
et samarbejde med vores
nye grossistafdeling hos
Garant, Østergade 70, 6230
Rødekro, så vi igen kan
servicere vores sønderjyske
malermestre lokalt.
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Vores erfarne og fag
uddannede mand i afdelingen er Martin Paulsen, og
kan kontaktes på 20 22 22
27. Og lokal sælger er Steen
Limkilde Larsen, og kan
kontaktes på 20 23 61 93.

Nordsjö på skolebænken
I oktober var vi selv trukket i
arbejdstøjet, butikspersonale
og sælgere var samlet i
vores Vejle-afdeling, til en
dag i uddannelsens tegn.
Nordsjö teknisk service
havde tilrettelagt en dag

med undervisning, afprøvning og workshops, så vi
alle blev opdateret på den
seneste udvikling i vores
sortiment, så nu er vi rustet til
fremtiden.

Nordsjö
malingssponsor
på Roskilde
Festival.
Roskilde Festival 2017 blev
afholdt med Nordsjö som sponsor på malingssiden. Den ikoniske Orange scene blev delvist
malet med Nordsjö Professional
A7. Samarbejdet er forlænget
til 2018, og vi glæder os allerede til at sætte vores toner på
Roskilde i juni måned 2018.

Opgrader til A-serien

Til rum
med stort
lysindfald
Opgrader til Nordsjö Professional
A-serien, når du vil levere et perfekt
slutresultat i et moderne rum med stort
lysindfald.
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Nordsjö Professional A5

Professional Grund+

Opgrader til Nordsjö Professional A5, når du
vil levere et perfekt slutresultat i et moderne
rum med stort lysindfald.

Opgrader til Professional Grund+, og få det
bedste underlag på vægge og lofter indendørs.

•
•
•
•
•
•

Flot og ensartet glans i alle vinkler
Fantastisk dækkraft og høj hvidhed
God at reparere med
Super påføringsegenskaber
100% ren akryl
Svanemærket

Grund+ er en helmat grundmaling til vægge
og lofter. Den har et højt tørstofindhold, hvilket
giver god dækkraft og vedhæftning til den efterfølgende væg- og loftsmaling. Den er desuden
porefyldende og giver efterfølgende maling en
mere jævn overflade, både hvad gælder glans
og struktur. Grund + er desuden svanemærket.

Opgrader din forretning
Hos Nordsjö Professional er det en mærkesag at tilbyde den rigtige løsning. Vi vil
gerne fremstå som en partner, der sammen
med dig som kunde, ønsker at kunne tilbyde
de bedst mulige løsninger, både når vi taler
indtjening, men også når vi taler effektivitet.

Vi vil gerne dele vores knowhow og produktkendskab, så vi sammen skaber en rigtig
god forretning. Kontakt din lokale sælger,
brug dit lokale Nordsjö Professional center,
og få en snak om hvorledes vi kan hjælpe
med at opgradere dine opgaver.

TEKNISK SERVICE

Nordsjö farvemåler
Markeds bedste farvemåler med 10.000
farver. Indeholder både ACC, NCS, RAL og
RAL design.
Lars Borup, Teknisk service

Spekter PRO
micro mester
Ideel til lofter og vægge, samt
påføring af rullespartel.
Produceret i slidstærk mikro
fiber, og giver et medium
rullemønster.

Magnum Future
arbejdslampe
32W LED arbejdslampe med 3100
lumens. Med stikudtag og ledningsholder. Dagsægte arbejdslys til
den professionelle maler.
• Antireflekterende lysskærm
• IK10 slagfast plasthus
• Praktisk ledningsholder
• 2 x 230V strømudtag
• 3 x 1,5 mm2 dansk jordstik
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Nordsjö
Professional på
Facebook
Følg os på Facebook, og se
vores 8 gode råd. Filmene findes også på vores egen You
Tube kanal, Nordsjö Danmark.

Vi har det
rette produkt
til opgaven
I vores sortiment findes produkter til enhver
opgave. Vælg altid det produkt, som er mest
velegnet til den opgave du står over for, og opnå
et perfekt slutresultat. Vores grundserie består
af hverdagens helte, som passer til traditionelle
maleropgaver. Kræver opgaven lidt mere, så
opgrader til A-serien eller P-serien, og forvent
lidt mere.
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TEKNISK SERVICE

DECOMAX PROLINE
Oval Pensel
Oval pensel til mange formål, vinduer,
døre, fodlister og lignende. Findes i
flere forskellige størrelser.
Lars Borup, Teknisk service

A
P

En serie af produkter til opgaver med
stort lysindfald

En serie af produkter til projekter, hvor
holdbarhed og slidstyrke er væsentligt

Planet Possible
I 2017 har AkzoNobel og Nordsjö
igen indtaget førstepladsen på
Dow Jones Sustainability Index
i Chemicals Industry gruppen,
hvilket flot afspejler den kæmpe
indsats vi hver dag gør, for at
være mere bæredygtige i alt
hvad vi gør. Generelt arbejder
vi hos Nordsjö ud fra filosofien,
at vi skal skabe mere værdi
ud af færre ressourcer. For at
opnå dette har vi skabt Planet
Possible, som er vores løfte om
at gøre mere med mindre.
Vi tror på, at vores planet kan
rumme ni milliarder mennesker i år 2050, men kun hvis
vi har den rigtige indstilling,
og forstår de ændringer som
behøves. For at vi skal lykkes,
er det nødvendigt at involvere
alle vores samarbejdspartnere

i hele vores værdikæde, samt
specialiserede partnere som tror
på vores agenda, og har samme
engagement i at finde løsninger,
steder hvor der umiddelbart ikke
er nogen.

Vores formål og
strategiske fokus
Vores ambition omkring bæredygtighed strækker sig således
over hele værdikæden, og ambitionen er, at skabe både økonomisk, miljømæssig og social
værdi. Vigtigheden af at skabe
en bæredygtig forretning, er fuldt
integreret i vores formål og strategi. Ud over at være et strategisk
fokus, er det en af vores 3 grund
principper (sikkerhed, integritet
og bæredygtighed), som skaber
grundlaget for vores virksomhed.

AkzoNobel
på Dow Jones
Sustainability
Index
• Topplacering for femte
gang på seks år
• Tidligere #1 fire år i træk
• I top ti de sidste 12 år
• Vores ambition er, at
være karbon-neutral i
2050.

Bæredygtig
maling
Men hvad betyder alle disse store
ambitioner så for den maling vi
producerer og for dig som kunde.
Svaret er i virkeligheden at det jo
spiller ind i alle aspekter i det vi
gør. Vi arbejder langsigtet på at
reducere vores miljøbelastning.
Det gælder både med hensyn til
produktion og produktudvikling.
Det er vores mål at have miljømærkede produkter i alle kategorier, så der altid er et ekstra
godt alternativ, uanset hvad du
skal male. Gennem et målrettet
udviklingsarbejde kan stadig flere
af vores produkter derfor opfylde
de krav, der stilles i forbindelse
med miljømærkninger som f.eks.
Svanemærket, det svenske
Astma- og Allergiforbunds svale
og EU-Blomsten.

Vidste du at …
•	Nordsjö i Norden tilbyder netop nu næsten 50 miljømærkede produkter til inden- og udendørsmaling. Det er en
stigning på over 55 % siden 2015!
•	Siden 2016 er størsteparten af vores store spartelsortiment miljømærket med Svanen.
Vil du vide mere om vores miljøarbejde, og se en liste over
alle vores miljømærkede produkter, så besøg www.nordsjoprofessional.dk
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Jesper Aagaard, ejer af PP Landskab

24 kilometer
nymalet træ
Effektivt malerarbejde med Ceetec
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Jesper Aagaard, ejer af PP
Landskab har af Københavns
Kommune fået opgaven, sammen med PP Byg, at bygge
et 54 meter langt træskur ved
Svanemøllen i København.
Til opgaven skal bruges en
del træ, 8km helt præcist, og
Jesper har derfor investeret i en
Ceetec A250 malermaskine,
som han har købt hos Nordsjö
Professional i Roskilde. Maskinen
leveres af Ceetec montør Anders
Pedersen, som også installerer

maskinen. Udover maskinen, har
Jesper investeret i stativer til at
lægge færdigmalede brædder
af på. For som Ceetec’s montør
Anders påpeger, så er det ikke
maskinen som fylder, den leveres
med 2 hjul, og flyttes rundt af 1-2
mand, selv om den vejer 250 kg.
Det er mere de 8 km træ som skal
ligge og tørre, der tager plads.

50-60 m træ i minuttet
Denne model kan køre mellem
50-60 m træ i minuttet, men
ifølge Anders forsvinder der jo

altid lidt i manuel håndtering,
og specielt ved aflægningen af
malede brædder. En realistisk
køretid for denne model er 40m/
min. Det er alligevel noget hurtigere end menigmand kan male
et bræt på alle 4 sider.

24 km træ på 3 dage
Vi efterlader Jesper Aagaard
med maskine, maling og en
hulens masse træ, for at vende
tilbage nogle uger senere, for
at følge op på projektet. Da vi
møder Jesper igen, er de i fuld
gang med malerarbejdet, og
det er en optimistisk mand, som
tager imod os. Det har krævet
lidt tid at lære maskinen at
kende, men for hver dag bliver
de mere effektive. De vurderer at
de på sigt kan klare klargøring
og rengøring på 30 min. Alt træ
skal males 3 gange, en gang
Tinova grundingsolie og 2 gange
Tinova Premium træbeskyttelse.
Grundingen er klaret, og tog en
dag, og de er netop begyndt

med første gang træbeskyttelse,
som de forventer, kan klares på
omkring 4 timer. Samlet set regner de med at arbejdet vil tage 2
mand max. 3 arbejdsdage.

Øget effektivitet
Københavns Kommune har
besluttet at de ikke vil have trykimprægneret træ, hvilket giver
PP Landskab en del mere forarbejde, og det var medvirkende til
at de valgte at investere i malermaskinen. En malermaskine som
denne gør dem konkurrencedygtige på lige netop denne type
opgaver, og giver dem mulighed
for at konkurrerer på effektivitet.
Jesper har allerede lavet en
del effektivitetsberegninger, og
alt efter hvilken overflade man
arbejder med, mener han at
kunne beregne både tidsforbrug
og materialeforbrug rimelig
præcist, hvilket han er sikker
på bliver en fordel, når han for
fremtiden afgiver tilbud på kommende anlægsopgaver.

Fakta om
projektet

Tinova Premium

Tinova Wood Base Oil

• 8 km træ malet i alt 3
gange
• Grundet med Nordsjö
Tinova Wood Base Oil,
og malet 2 gange med
Nordsjö Tinova Premium
• Samlet arbejdstid estimeret til 2-3 dage
• 1 bræt på 4,5 m kører
igennem maskinen på
8 sek.
• Første dag PP Landskab
arbejdede med maskinen, kørte de ca. 600 m
i timen, og effektiviteten
stiger støt.
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Teknisk service
Nordsjös tekniske service består
af 11 medarbejdere fra både
Danmark, Sverige og Norge.
Vi har kompetencer lige fra kemikere, tidligere malermestre,
farvespecialister samt penselog rulle eksperter. Vi har en høj
anciennitet i afdelingen, og der
er kort vej fra problem til løsning.
Hver gang du møder en tekniker,
står der 10 kolleger bagved.
Vi er altid klar med rådgivning og
sparring, du kan fange os i sæsonen på alle hverdage mellem
08:00-16:00 på tlf: 3269 8000

Farver er farver...
eller er de nu også det?
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Interview med tekniker
og farveekspert hos
Nordsjö - Lars Borup
Farvenøjagtighed
Det er ingen hemmelighed, at vi
danskere er ret glade for hvid.
Hos Nordsjö har vi altid lidt svært
ved at forklare vores kollegaer,
i f.eks. Sydeuropa, præcis hvor
mange nuancer af hvid vi arbejder med. En anden væsentlig
forskel fra de nordiske lande
og det øvrige Europa, er vores
krav til farvens nøjagtighed. Vi
i norden går ekstremt meget
op i, at farven vi valgte, præcis
matcher den farve, som findes i
spanden eller på køkkenudstyret,
sofaen, kjolen, eller hvor man
ellers finder farver. Derfor er det

også altid en udfordring for os,
at arbejde med trykte farver,
fordi selv den bedste trykteknik
kan have svært ved at gengive
en farve, tonet i maling. Endnu
sværere bliver det at gengive
farver på en skærm, hvor også
skærmtype og farveindstillinger
spiller ind.

Nordsjö farvemåler
Alt dette kender vores egen
farveekspert, Lars Borup, alt til.
Lars har været i virksomheden i
mange år. Han var med til at lancere vores eget farvesystem ACC
(AkzoNobel Colour Codification)
i norden, og han er manden bag
mange af vores farverecepter,
justeringer, opdateringer, farvekort osv.
Lars Borup anbefaler, at alle
malere der professionelt
beskæftiger sig med farvesætning, anskaffer sig en Capsure
farvemåler:
”Når du skal finde en farve, kan
en elektronisk farvemåler, som
en Capsure, være en god hjælp.
Man kan få farvemålerne fra

forskellige leverandører, men
det som adskiller Nordsjö’s fra
de andre er, at vores har absolut
flest farver.”

10.000 farver
”En farvemåler bliver, som med
alt elektronik, aldrig bedre end
det input man har givet den,
så derfor er farveudbuddet
ret væsentligt. AkzoNobel og
Nordsjö har sit eget farvesystem
ACC med over 6.000 forskellige
farver, som alle er samlet i en
stor mappe, vi kalder Colourmap,
så man kan se dem alle, hos sin
lokale Nordsjö butik. Udover ACC
har vi også lagt alle NCS farver,
RAL og RAL design farver i vores
farvemåler. Dvs. at man med en
Capsure fra Nordsjö, har en farvemåler, som kan finde og skelne
mellem næsten 10.000 forskellige farver. Med en Capsure i
lommen eller i bilen, har man,
som maler, en rigtig god mulighed for at gå ud og måle på en
farve, og finde den man søger,
og så bagefter få tonet den i sit
lokale Nordsjö center.”
Nordsjös farvemåler kan købes
i alle Nordsjö Professional butikkerne, og de ansatte i butikken kan
hjælpe med råd og vejledning.

Vælg det rigtige
produkt til
træværket
Tre alsidige serier
Nordsjö Original
Træværksmaling
Nordsjö Superfinish
træværksmaling

En fyldig og dækkende
maling, som er
let at påføre.

Malingen har ekstremt god udflydning
og giver en glat og jævn overflade –
næsten som var det sprøjtemalet.
Giver en hård og meget
modstandsdygtig
overflade.
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Fantastisk
dækkeevne!
Fantastisk
glat finish
– uden
penselstrøg

Nordsjö Professional
træværksmaling
En maling som er let at arbejde med,
og som giver en hård og slidstærk
overflade. Tørrer hurtigt
uden striber.

TEKNISK SERVICE

tesa® 4334
Precision Mask®
er anvendelig med vandbaserede
malinger og lakker, og passer endog
til eksklusive spartelteknikker. Den er
velegnet til en række almindelige overflader; såsom glas, aluminium, hård
PVC og træ. Den er særligt velegnet til
indendørs anvendelse, når der er brug
for en præcis og knivskarp malerkant.

Hård og slidstærk
overflade!
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AQUAWRITE

vandbaseret whiteboard maling
AquaWrite er et nyt produkt i
Nordsjö’s sortiment, og er markedets første vandbaserede whiteboard maling. Med AquaWrite
åbner sig nye muligheder for
virksomheder og institutioner,
hvad gælder pladsoptimering og
kreativ udfoldelse.

Whiteboard i alle farver
og former
Malingen kommer som en
2-komponent klar lak med tilhørende grunder, og tillader kunden
at vælge hvilken som helst farve
eller dekoration under lak og
grunder, f.eks. et ugeskema eller
vagtplan, det kan kombineres
med magnetfilt, og anvendes på
vægge, borde, døre mm. Altså
et produkt som nytænker den
traditionelle whiteboard tavle,
og åbner for nye og kreative
løsninger.
AquaWrite er den mest holdbare

whiteboard maling der findes
på markedet. Malingen leveres
med en 10 års garanti, og vil ikke
revne, krakelere eller falme ved
korrekt brug og vedligeholdelse.
AquaWrite er vandbaseret, og
er den mest miljøvenlige løsning
for whiteboards på markedet.
Værktøj rengøres efterfølgende
med vand. AquaWrite fremstilles
med de mest bæredygtige miljømæssige overvejelser i sinde.

Øget indtjening til maleren
Teknologien bag AquaWrite er
udviklet af den 88-årige kemiske
ingeniør Carl Schmidt Nielsen,
som stadig er aktiv i virksomheden, opfinder og maler Lars
Frey og opfinder og maler Betina
Vandrup. Et projekt der har
krævet tusindvis af arbejdstimer,
og har bevist sit koncept på
markedet siden 2015. AquaWrite
kan allerede tilføje flere større
danske virksomheder på CV’et.

Nordsjö Professional er eneforhandler af produktet, og
alle vores butikker står klar
til at vejlede vores kunder i,
hvordan man, som maler, kan
bruge AquaWrite som et muligt
mersalg.
Som hjælpeværktøj har man,
til AquaWrite, fremstillet en
salgsbrochure, med tilhørende
produktprøve, markør og klud,
som kan rekvireres hos Nordsjö
Professional, og anvendes til
indsalg hos kunder.

ALLE ER
GODE TIL NOGET
VI ER GODE
TIL ALT 5 GODE
EGENSKABER

i 1 SPAND

GODE
PÅFØRINGS
EGENSKABER
REN HVID
OPTIMAL
DÆKKRAFT

MODERNE OG
REFLEKSFRI FINISH
LET AT
REPARERE MED

Vores nye loftsmaling er noget ud over det sædvanlige
I modsætning til andre på markedet opfylder den alle vigtige
egenskaber, som forventes af en god loftsmaling. Det er derfor
vi har valgt at kalde den Nordsjö Professional Xtreme 1.
Ganske enkelt – en ekstremt komplet loftsmaling
LANCERES DEN 8. DECEMBER 2017

NORDSJÖ PROFESSIONAL
Sjælland
Amerikavej 15
1756 København V
Tlf.: 33 22 52 77
Banevingen 10A
2200 København N
Tlf.: 35 85 21 77
Transformervej 15
2860 Søborg
Tlf.: 44 94 77 77
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Køgevej 2 - 4
4100 Ringsted
Tlf.: 57 61 31 21

Messingvej 20B
8940 Randers SV
Tlf.: 86 41 87 77

Lundborgvej 13A
8800 Viborg
Tlf.: 86 62 12 66

Kinavej 12
4200 Slagelse
Tlf.: 58 53 30 77

Hermodsvej 18
8230 Åbyhøj
Tlf.: 86 15 34 77

Albani Plads 6
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 82 11 88

Københavnsvej 13
4800 Nykøbing F
Tlf.: 23 72 08 89

Tømrervej 11
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 45 28 66

Frederikshavnsvej 37
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 40 11

Fyn

Vejlevej 50
7000 Fredericia
Tlf.: 75 92 76 11

Suderbovej 2
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98 42 12 00

Bornholm

Ægirsvej 3
3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 87 77

Cikorievej 22
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 91 44 77

L.C. Worsøesvej 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 09 92

Jylland

Østergade 70
6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 21 24

Gøteborgvej 7
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 18 11 77

Åkirkebyvej 2
7400 Herning
Tlf.: 97 12 85 00

Storhaven 7
7100 Vejle
Tlf.: 75 85 27 77

Granhøjvej 12
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 80 02 77

Erantisvej 41
4700 Næstved
Tlf.: 55 77 01 77
Præstemarksvej 6
4000 Roskilde
Tlf.: 46 75 70 22

Søndergade 48
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 01 80

www.nordsjoprofessional.dk

