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Startskottet har gått!

BJÖRN HELLMAN 
vd Måleriföretagen i Sverige

I       
skrivande stund har Svenska Målareförbundet precis överlämnat sina avtalskrav 
till oss på Måleriföretagen i Sverige och därmed är avtalsrörelsen igång även för 
oss i måleribranschen. I år har Målareförbundet överlämnat sina krav avsevärt 
tidigare än föregående år, vilket ökar möjligheten för att parterna ska kunna enas 
om ett nytt kollektivavtal innan nuvarande avtal löper ut, den 30 april 2017. 

När det gäller Målareförbundets yrkanden kan jag konstatera att de väljer att 
fortsätta på den inslagna vägen där de ytterligare vill detaljreglera hur du som företa-
gare ska driva din verksamhet. Det är min absoluta övertygelse att vi inte behöver 
mer detaljreglering i vårt kollektivavtal, utan tvärtom måste vi ha ett kollektivavtal 
som ger flexibilitet för hur det enskilda företaget på bästa sätt ska driva just sitt 
företag, på den lokala marknaden. Från Måleriföretagen så anser vi med bestämdhet 
att det måste vara en konkurrensfördel att ha tecknat kollektivavtal - inte en belast-
ning, som det tyvärr många gånger har blivit idag. Ett flexibelt och tidsenligt kollek-
tivavtal är en mycket viktig del för att säkra jobben för arbetstagarna i våra 
måleriföretag! 

Våra inledande samtal med Svenska Målareförbundet har förts i god anda och med 
ett positivt samtalsklimat. Min förhoppning är givetvis att förhandlingarna fortsätter 
på samma sätt även när vi kommer in i skarpt läge, så att vi tillsammans kan skapa 
förutsättningar för en attraktiv och riktigt konkurrenskraftig måleribransch i Sve-
rige.

Vi på Måleriföretagen överlämnar våra krav till Målareförbundet den 22 februari, 
så håll utkik på vår webbplats där du kommer att kunna följa avtalsrörelsen i detalj. 

Startskottet har gått!
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Kom in i din närmaste Flügger-butik 
för mer information eller gå in på 
fluggerproffs.se

Flutex S-serien - kvalitet på burk
Flutex S-serien är latexfärger 
till tak och väggar. 
Produkterna har latexfärgens 
karaktäristiska fyllighet samt 
en snygg finish med en mjuk 
struktur och jämn glans.
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AKTUELLT
Svenskt Näringsliv:
Gymnasieutredning med 
förbättringspotential 
Nyss presenterades gymnasieutred-
ningen sina förslag kring förändringar 
och förbättringar av gymnasieskolan. 
Några av förslagen är efterlängtade och 
kan rätt hanterat ge eleverna bättre 
förutsättningar att rustas väl för fram-
tiden. Andra förslag finns det stor 
förbättringspotential kring. 

Det mest problematiska är nedpriori-
teringen av yrkesämnen på yrkespro-
grammen. 

På grund av för snävt skrivna direktiv 
gavs utredningen aldrig chansen att på 
riktigt stärka yrkesprogrammen. Enligt 
direktiven skulle utredaren få in både 
den grundläggande högskolebehörig-
heten och ett estetiskt ämne inom de 
ordinarie 2500 poängen. Konsekvensen 
av detta är att yrkesämnen behöver 
prioriteras bort och att elevernas an-
ställningsbarhet försämras. Utredaren 
har försökt att kompensera detta genom 
att öka antalet timmar på yrkespro-
grammen, men tyvärr inte tillräckligt 
mycket. Högskolebehörigheten är viktig 
även för elever på yrkesprogram och vi 
ser positivt på att den ingår i samtliga 
program. Det får däremot inte ske på 
bekostnad av yrkesämnen och det ska 
vara möjligt för eleven att välja bort 
den. Bättre hade varit att rätten till 
grundläggande högskolebehörighet 
lagts ovanpå de nuvarande 2500 po-
ängen och att antalet poäng på yrkes-
programmen utökades.

För yrkesprogrammens kvalitet och 
attraktionskraft är branschers och 
arbetsgivares involvering och engage-
mang avgörande. Då krävs utbildningar 
som branscherna tror på. Redan idag 
görs ett stort arbete av branscherna 
med olika former av kvalitetssäkringar 
av utbildningar på grund av brister i 
den offentliga utbildningen. Mot den 
bakgrunden är det ännu viktigare att 
yrkesämnen inte prioriteras bort samt 
att Skolinspektionens granskningar och 
kvalitetssäkringar förbättras.

Det är positivt att utredningen landar 
i att gymnasiet inte ska vara obligato-
riskt. En gymnasieutbildning är viktig 
och mycket kraft och energi ska läggas 
på att samtliga elever når en gymnasie-
examen, men ett obligatoriskt gymna-
sium hade varit fel väg att gå. 

AKTUELLT

Pantone Colour of the Year 2017
15-0343 Greenery – början på något nytt

– Ett naturligt färgval av Pantone, en färg som äntligen gör comeback på allvar inom 
design och mode” – färgen tillhör en färgfamilj vi kommer få se mycket av de kommande 
åren, inte sedan 70-talet har den fått så stort genomslag, att den representerar början på 
något nytt är kännetecknande för nuläget i världen. Vi ser hur nyanser som inte varit 
populära sedan många år, nu diskuteras och väljs av våra designkunder runt om i Skandi-
navien inom allt ifrån möbler, mode, design, skönhet, förpackningar, automotiv. Det som 
tidigare ansågs svårt är nu en accepterad färgfamilj där årets färg 2017 är en av läckerbi-
tarna, säger Louise Klarsten, vd ColourHouse, och fortsätter;

– Att utse årets färg belyser det faktum att vad vi och våra kunder inom design lägger 
enormt mycket arbete kring färgval och färgkombinationer i kommande produkter och 
kollektioner. Färgval tillsammans med materialval, speglar tidsandan och är av stor 
betydelse för framgång inom dessa företag. Färg är ett av våra viktigaste attribut vid köp 
av en designprodukt, det är stor dela av hela upplevelsen, vare sig det är mode, inredning, 
design eller skönhet, därför att färgen ger stor tillfredställelse för konsumenten. 

– Att 15-0343 på ett bildligt plan kan symbolisera de gröna undertonerna i vår tid, 
renare mat, miljö kan tyckas banalt, men är helt enkelt en tydlig markering att vi upp-
skattar vår miljö och vill fortsätta njuta av den långsiktigt. Att detta utvecklas till själv-
klarheter där symboliken inte längre har samma färg som naturen, då är mycket vunnet. 
Härligt att arbeta med designers som kunder, när idén med design är att skapa lösningar, 
att se nya möjligheter, här kommer mycket att ske både inom material och färgval de 
kommande åren. Vi kommer se ökat tryck på investeringar inom grön design, material-
innovationer och en pådrivande konsument är all drivkraft som behövs, säger Louise 
avslutningsvis.

Ny Teknos-butik  
i Veddesta
I slutet av januari slog Teknos upp portarna till sin andra 
yrkesbutik i Stockholm. Butiken ligger strategiskt nära 
det expansiva området Barkarbystaden och Veddesta 
på Saldovägen 2. Alexander Thür och Leo Johansson 
och kommer serva yrkesmålarna.
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Renova Isotop
Marknadens bästa vatten-
baserade spärrfärg.

•  Extremt goda isolerande
 och täckande egenskaper.
 
•  Grund- och färdigstrykning
 i en och samma produkt.
 
•  1-2 strykningar för färdig yta.
 
•  Isolerar bl. a nikotin-, sot- och
 vattenskadade ytor samt även
 träpanel och papperstapet före
 ommålning eller bredspackling.

I mer än 10 år har Sigma Renova Isotop-serien satt standarden för  
vad du kan förvänta dig av en spärrande färg. Med extremt goda 
isolerande, spärrande och täckande egenskaper samt ett mycket 
hållbart slutresultat är Sigma Renova Isotop ett självklart val för 
yrkesmålaren. För isolering och färdigstrykning av nikotin-, sot- 
och vattenskadade ytor samt patentering av papperstapet. 

Användes på gips, glasfiber, tegel, puts, spackel och betong invän-
digt. Kan också användas i system med Sigma Renova Träprimer 
på träpanel invändigt. 

Läs mer och hitta din närmsta återförsäljare på www.sigmafarg.se
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Framtidens  
målare  
skapar jobb
I Sätt färg på Göteborg, ett färg- 
och sysselsättningsprojekt, har 
omgång fyra startat och den nya 
gruppen med ungdomar är nu i full 
gång med att testa på måleriyrket. 
Den här gången är det Bostadsbola-
get som har lånat ut ett trapphus 
där ungdomarna får lov att öva upp 
sina målerikunskaper. Trapphuset är 
tänkt att fungera som referens för 
målningstekniker, med olika färger 
och design för varje våning.

– Tanken är att andra hyresgäster och 
fastighetsägare ska kunna besöka trapp-
huset och själva hitta sin favoritfärgsätt-
ning att förverkliga i det egna 
trapphuset. På så sätt rustar vi upp i 
utsatta områden, fyller stadsdelen med 
färg och skapar jobbtillfällen för måleri-
branschen, säger Erling Zandfeld, pro-
jektchef för Sätt färg på Göteborg.

Om ungdomarna vill fortsätta inom 
måleriyrket efter testperiodens slut, så 
erbjuds de att gå rakt in i en vuxenutbild-
ning för målare. Den pågår i 7-9 må-
nader och innehåller både teori och 
företagsförlagd praktik.

Yrkeslexikon 
för målare
Måleriföretagen har i samband med projektet Sätt färg på Göteborg tagit fram ett 
yrkeslexikon som är till för branschens mest nyrekryterade medlemmar. I Yrkes-
lexikonet finns bilder, ord och översättningar på vanligt förekommande verktyg, 
redskap och inredning. Varje ord är angivet på 
svenska, engelska, somaliska och arabiska för att 
underlätta för de som behöver hjälp med yrkes-
svenskan. Storleken på själva boken är även an-
passad för att passa fickan på måleriställets byxben. 

– Yrkeslexikonet kommer till stor användning 
inom projektet och hos våra deltagare. Den är sär-
skilt uppskattad bland våra nyanlända men även de 
ungdomar som sedan länge bott i Sverige, och inte 
hade några förkunskaper om måleri, tycker att den 
är till stor hjälp, säger Kristina Halttu, måleriin-
struktör på Sätt färg på Göteborg.

Välkomnat av branschen
Trots att Yrkeslexikonet inte har funnits i mer än 6 
månader har den redan kommit till användning 
utanför Göteborg. Maria Jönsson som arbetar som 
kommunikatör i projektet berättar:

– Det är både skolor och måleriföretagare som har 
hört av sig angående yrkeslexikonet. Det är väldigt 
roligt att Yrkeslexikonet sprids och att den verkligen 
kommer till användning även utanför projektet.
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Av 573 svenska yrkesmålare 
uppger 78 % att drabbats av 
fysiska besvär till följd av arbetet. 
Inget upplyftande besked, direkt. 
Men vi gör vad vi kan för att göra 
det lättare. Ofta bokstavligt talat, 
som med rollerbygeln i aluminium. 
Den gör att du slipper lyfta 
åtskilliga kilon varje dag. 

Med rätt verktyg sparar 
du både tid, pengar och din 
kropp. Och det är vad all vår 
produktutveckling går ut på.

ELITE  
23 CM BYGEL

253G

PLATINUM  
23 CM BYGEL

160G

47KG
MINDRE  

ATT LYFTA 
VARJE DAG

GÖR DIG  

AV MED DINA 

 EXTRA KILON.

Vill du vara med och 
förbättra din vardag? 

Gå med i gruppen  
Anza Pro på Facebook!

16-1022 Anza annons målarmästaren_ver4.indd   1 2017-02-09   14:27
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FAKTA OM

Sätt färg på  
Göteborg 
n   Är ett färg- och sysselsättnings- 

projekt 

n   Sätter arbetslösa ungdomar i 
arbete inom måleribranschen

n  Rustar upp och målar fint i  
utsatta stadsdelar

n   Ska måla upp ett 21 km långt 
konststråk till Göteborgs 400 
årsjubileum

n  Drivs bland annat av Måleri- 
företagen i Väst, AkzoNobel,  
Framtidenkoncernen, Göteborgs 
400-årsjubileum 2021, Arbets-
förmedlingen och delfinansieras  
av Svenska ESF-rådet och  
Allmänna Arvsfonden.

Utbildningen ger 
nöjda företagare 
och praktikanter 
I september 2016 startades en vuxenutbildning inom Sätt färg på 
Göteborg och nu har flera elever kommit ut på praktik. Efter fyra månader 
kan vi nu konstatera att både måleriföretagarna och praktikanterna är 
nöjda med utbildningen.

Patrycja Medlewska har sedan i oktober praktiserat på KP måleri och hon upplever 
att hon fått utveckla sina kunskaper genom sin praktikplats.

− Jag är väldigt glad över att få göra min praktik hos KP, alla är väldigt trevliga 
och hjälpsamma så det är en lätt arbetsplats att trivas på. Det bästa är att man 
verkligen får uppleva vad måleriyrket handlar om och lär sig allt det praktiska 
arbetet på riktigt, säger Patrycja. 

”Ungdomarna är framtiden”
Hos Allerby Måleri har man just nu två praktikanter hos sig från Sätt färg på 
Göteborg och Thomas Lachonius, delägare och projektledare, ser projektet som ett 
bra och viktigt initiativ.

– Det är viktigt för branschen att få in arbetskraft och för ungdomarna är det ett 
viktigt första steg in i arbetslivet. Därför vill vi hjälpa till så mycket vi kan. 

Chans på lärlingstjänst
Olof Englund har nu praktiserar på Allerby Måleri i drygt tre månader och för 
honom är målet tydlig:

− Efter praktiken vill jag självklart kunna arbeta vidare som lärling. Genom min 
praktikplats har jag fått bra kontakter inom måleribranschen och förhoppningsvis 
kan jag gå vidare inom Allerby eller på något annat företag, säger Olof.
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• Optimal täckförmåga
• Jämnare glans för bästa resultat
• Tvättbar 

Läs mer på nordsjoprofessional.se

Välj Nordsjö Professional A7 när du  
vill leverera ett perfekt slutresultat 
i moderna rum med stora ljusinsläpp.

NÄR ENDAST DET 
BÄSTA ÄR BRA NOG

Nordsjo_proffs_A-serien Extreme Painting_annons_210x297_SE.indd   1 2017-02-01   11:19
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Fönsterrenovering kräver noggrannhet. 
Här arbetar Daniel Diaz med en båge.
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I P & A Måleris fönsterverkstad i ut-
kanten av Norrköping hänger fönster-
bågar i långa, raka rader. Pelle Helenius 
och Daniel Diaz är nu inne på den första 
strykningen och sedan återstår ytterli-
gare två strykningar innan fönstren kan 
transporteras tillbaka till kunden, Hotell 
Katrineberg utanför Katrineholm. 

– Vi gör första våningens fönster nu 
och sedan hämtar vi hit nästa omgång. 
Det är många moment i en fönsterreno-
vering och arbetet tar därför sin lilla tid, 
berättar Pelle Helenius.

Under vintern är det Pelle Helenius och 
Daniel Diaz som ansvarar för fönsterre-
noveringen, men under den varma pe-
rioden är det betydligt fler som arbetar 
med fönsterrenoveringar. Det är då de 
flesta kunder vill få arbetet gjort.  

– Under sommaren kan vi vara upp till 
tio personer som arbetar här i verk-
staden, berättar Pelle.

Tänker på miljön 
När bågarna kommer in till verkstaden 
glasas de ur, slipas och rengörs. Efter att 
alla träytor impregnerats med olja och 

grundmålats sätts glaset tillbaka. Sedan 
kittas de om och målas med en vattenba-
serad fönsterfärg. Kunden kan även välja 
att förbättra fönstrens isoleringsförmåga, 
antingen genom att sätta ett energiglas 
på insidan av det gamla glaset, eller 
genom att byta ut glaset mot en energi-
kassett. P & A Måleris ägare och vd Lars 
Andersson berättar att många kunder 
väljer att förbättra fönstren när man 
ändå satsar pengar på en renovering.

– Många fastighetsägare tänker på 
miljön och vill sänka sin energiförbruk-
ning. När fönstrens isoleringsförmåga 
ökar minskas även bullret vilket är vär-
defullt på många platser.

Att renovera och uppdatera fönstren 
istället för att byta ut dem är även bra 
utifrån ett estetiskt perspektiv, berättar 
Lars Andersson. När de gamla fönstren 
får sitta kvar bevaras byggnadens ur-
sprungliga utseende.

Att som måleriföretag satsa på en 
fönsterverkstad är inte helt vanligt, men 
Lars Andersson menar att  det är viktigt 
för honom att ha flera ben att stå på. Det 
ger en stabilitet i företaget att ha verk-

samheter som kan komplettera varandra. 
Det är en tanke som verkar fungera 
– P & A Måleri har på tolv år vuxit sig 
stora och räknas nu med sina 30 an-
ställda som ett av Norrköpings största 
måleriföretag. 

Omväxlande arbete
En fönsterrenovering innefattar mycket 
mer än bara målning. Företagets an-
ställda har gått kurser för att lära sig 
behärska både glasmästeri och snickeri. 
Renoveringen är ett omväxlande arbete 
och det är därför ett roligt inslag i verk-
samheten, menar Lars och berättar sam-
tidigt att fönsterdelen står för ungefär 20 
procent av företagets omsättning. 

Vid sidan av fönsterrenoveringarna 
utför företaget många uppdrag åt byg-
gentreprenörer, fastighetsbolag och 
andra större kunder. Ofta är det renove-
ringsprojekt, men nybyggnadsprojekt 
förekommer också. Syftet med att satsa 
på stora kunder är att få ett stabilt flöde 
av uppdrag. 

– Vi har många privatkunder inom 
fönsterrenoveringen, men på den rena 
målerisidan har vi valt att satsa på de 
stora kunderna. Uppdragen hos privat-
personer blir ofta kortvariga och det 
skulle innebära en större osäkerhet för 
oss, förklarar Lars Andersson. 

Fortsättning på nästa sida >>

Ger fönster nytt liv
För P & A Måleri i Norrköping är det viktigt att ha flera ben att stå på.  
Vid sidan av de vanliga måleriuppdragen har man därför satsat särskilt på 
fönsterrenoveringar. I verkstaden på Sprängstensgatan blir gamla fönsterbå-
gar redo för ett andra liv. 

I fönsterverkstaden finns ett särskilt sliprum där all gammal färg 
avlägsnas från fönsterbågarna.

Fönsterrenoveringen gör P & A på uppdrag av Björsons Måleri i 
Katrineholm. Båda företagen tillhör företagsgruppen Nordisk Yta.
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Vårdcentral fräschas upp
Vi tar bilen till ett av företagets pågående 
renoveringsprojekt, Hageby vårdcentral, 
som kommer att renoveras under de 
kommande tre åren. I den del av lokalen 
som renoveras för tillfället möter vi 
Martin Andersson som är en av P & A 
Måleris målare på plats. Han berättar att 
rummen och korridorerna tidigare var 
slitna, med gula vävtapeter och träfär-
gade dörrar. Nu har väggarna bredspack-
lats och både väggar och dörrar målats 
vita. På vissa ställen har man målat med 
accentfärger för att hjälpa synskadade 
patienter att lättare orientera sig i loka-
lerna. När renoveringsarbetet är klart 
kommer Hagebys invånare att mötas av 
en riktigt fräsch vårdcentral. 

Undersökningsrummen på Hageby vårdcentral blir ljusa och fräscha.

Lars driver företaget tillsammans med arbetsledarna  
Peter Nilsson och Magnus Pettersson. Lars har varit medlem i 
Måleriföretagen ända sedan han drev sitt fåmansföretag Lamab 
på 1990-talet. Han uppskattar möjligheten att ställa frågor och 
få juridiskt stöd.

Vintern är här och med den kommer 
alltid en viss oro för hur uppdragen ska 
räcka till för alla företagets anställda. 
Lars Andersson berättar att det är viktigt 
att göra allt för att kunna behålla samtliga 
målare även under de tuffa vintermåna-
derna. Att hitta nya är svårt. I år har 
företaget flera större uppdrag som drar 
igång under den tidiga våren, bland annat 
nybyggnadsprojektet vid Västgötabacken 
mitt i stan. Då är det viktigt att det finns 
tillräckligt med personal.

Kunder med höga krav
Lars Andersson menar att förklaringen 
till att företaget kunnat växa snabbt är 
en kombination av rätt kunder och en 
god dialog. 

– Våra beställare har höga krav och vi 
vet exakt vilken standard vi måste leve-
rera. Har man dessutom en bra dialog så 
stannar kunderna kvar. 

Företagandet ger som mest glädje när 
både kunder och personal är nöjda, 
menar han.

– Vi har egentligen ingen utarbetad 
plan för hur vi tar hand om vår personal. 
Ofta är de enkla sakerna de bästa. Vi 
brukar träffas på kontoret ibland för att 
grilla och bada bastu. Det brukar vara 
uppskattat. 

Text och foto:  
Kristin Mörck

Boråstapeter vinner Elle Decoation Swedish Design Awards
Sissa Sundling, Head of Design på Boråstapeter, mottog under måndag kvällen priset 
Årets Tapet på Elle Decoration Swedish Design Awards. Motiveringen till priset lyder: 
”Ett lyckat samarbete där ett starkt varumärke inom inredning och textil omtolkats 
till vackra tapeter.”

– Jag är otroligt glad och stolt över att motta detta fina pris för en kollektion som jag 
själv tycker väldigt mycket om och som passar lika bra i sommarhusen på kusten som 
i moderna lägenheter i stan. I samarbetet har vi kombinerat det bästa från Lexingtons 
avslappnade östkuststil och Boråstapeters svenska klassiska tapetdesign.



FÄRGSPRUTOR SOM TÄCKER 
ALLA ERA BEHOV! 

Titan 1150e + Titan 460e

PAKETPRIS!
Nu: 70 800:- exkl.
Listpris: 82 320:- exkl.
Leasingförslag:
Månadskostnad inkl försäkring: 2 067:-*

*Leasingförslag: Månader: 36, Första förhöjda: 0:-, Restvärde: 14 180:-, Försäkring: 1 000:- självrisk = Ny maskin! (för mer information kontakta Tello Maskinförsäljning)

SPARA 11520:-

NYHETER
RX-80
Första munstycket  
i nya RX-serien.

SPRAY GUIDE
Sprutmåla utan att 
behöva maskera!

Kontakta oss så berättar vi gärna mera om 
hur ni kan effektivera ert måleriarbete.

BRA ATT HA 1 BRA ATT HA 2
PumpRunner
– Vad skönt att slippa 
plastpåsar runt sugröret, 
och spill i bilen! 
PumpRunner är svaret!
Kr 1 200:- exkl

FÄRGVÄRME
Det finns bara fördelar att 
arbeta med färgvärme. 
Prata med oss!* 
Kr 28 670:-exkl.

*att prata med oss 
kostar inget!

Tello Maskinförsäljning AB • Tel 08-590 750 35
www.tellomaskin.se  •  info@tellomaskin.se

Undersökningsrummen på Hageby vårdcentral blir ljusa och fräscha.
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Den 19-20 januari gjorde Målerilandslaget upp om den 
enda platsen till Måleri-VM i Abu Dhabi. Det blev en 
jämn tävling och när domarna hade räknat klart alla 
poäng stod det klart att det blir Emil Eriksson från 
Rättvik som kommer representera Sverige på VM den 
14-19 oktober.

Emil Eriksson, Malin Arkelöw och Nathalie Andersson knep de 
tre första platserna på Måleri-SM i Malmö i maj 2016 och har 
sedan dess utgjort vårt Målerilandslag. Den 19-20 januari 
träffades dessa tre på Kista gymnasium för att göra upp om 
måleriets plats i Yrkeslandslaget som åker till Yrkes-VM i Abu 
Dhabi 14-19 oktober. 

Kvaltävlingen bestod av tre moment; snickerimålning, tapet-
sering och bildöverföring och schablonering. De hade 14 
timmar och 15 minuter på sig att klara av uppgiften och alla tre 
utnyttjade tävlingstiden väl och hann klart i tid. 

– Det gick bra. Man kan peta hur mycket som helst, men nu 
känner jag mig nöjd, säger Malin Arkelöw efter tävlingen.

Även Nathalie Andersson är nöjd med sitt tävlingsbidrag när 
hon pustar ut efter tävlingen.

Emil Eriksson hade ingen optimal uppladdning för kvalet då 
han låg sjuk hela julhelgen och bara hunnit testat Abu Dhabi-
schablonen två gånger.

– Jag känner ändå att det gick bra. Jag har hittat en teknik för 
bildöverföring som fungerar för mig, säger Emil. 

Fr.v. Emil Eriksson, 
Nathalie Andersson och 
Malin Arkelöw.

Emil Eriksson 
till Måleri-VM

Fortsätt på sidan 18 >>



Teknos är en av Nordens största tillverkare av färg, med mer 
än 100 års erfarenhet. Vår forskning och produktutveckling är 
intensivare än någonsin, vilket resulterar i användarvänliga, 
miljöanpassade och framförallt hållbara produkter för in- och 
utvändig målning.

Hitta oss och våra Återförsäljare på 
www.teknos.se eller 0325-61 95 00.

GODKÄND
i klass VT

Handen på hjärtat, hittills har det varit ont om prisvärda alternativ till våtrummens kaklade ytskikt. Visst har den 
rutiga väven uppfyllt kraven för våtrum, men det har knappast handlat om design. 

Nu frälser Teknos marknaden med systemet Våtrumsväv Slät som ger verkligt snygga ytskikt hela vägen in i 
duschen, dessutom till ett riktigt bra pris. Självklart godkänt i klass VT av Måleribranschens Våtrumskontroll. 
En efterlängtad produkt som erbjuder arkitekter, hantverkare och privatpersoner helt nya möjligheter.

Våtrumsväv
rätt och superslätt

Systemet är uppbyggt med Timantti W Fuktspärr, 
fungerar som lim och grund till väven. 

Som täckfärg används Timantti 20.
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Domarna hade en tuff uppgift att bedöma teknik, utförande 
och precision samt att detaljmäta bildöverföringen utifrån 
förutbestämda mätpunkter. Det var jämnt. Efter slutsumme-
ringen av resultatet stod det klart att Emil hade fått flest poäng, 
tätt följd av Malin och Nathalie.

Full fart mot VM
Vi ringer upp Emil några veckor efter VM-kvalet för att höra 
hur livet fram till VM kommer se ut.

– Det känns jättebra. Jag och min coach Björn Nilsson, måle-
rilärare på Kista gymnasium, har redan lagt upp träningen och 
planerat in träningsdagar när jag kommer ner till Kista och kör.
Kan du berätta något om din träningsplan?

– Nu i början har vi delat upp momenten och kör vart och ett 
intensivt i två veckors-perioder. Vi kommer inte få veta exakta 
tävlingsuppgiften förrän cirka 3 månader före VM så fram till 
dess tränar vi på de moment som ingick på EM.
Är det något du känner att du behöver träna extra mycket på?

– Jag måste höja allting, men bildöverföringen ska bli perfekt 
på VM.
Kan du ladda om en gång till? Du har kört både SM, EM och 
VM-kval på ganska kort tid.

– Det här var målet och det känns jättekul att jag räckte ända 
fram. Nu har jag gott om tid att träna och har fått fina förut-
sättningar att träna för fullt. Björn kommer ta hand om allt 
praktiskt, jag ska bara fokusera på tävlingsuppgiften och hålla 
mig till vår plan.
Vad händer den närmaste tiden?

– Om två veckor har vi yrkeslandslagsträff i Bålsta där vi 
kommer få kläder, mental träning, mediaträning och informa-
tion om Abu Dhabi. Det ska bli kul att träffa gänget igen. Halva 
laget är nog samma som på EM i Göteborg.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson

Kontrollmätning pågår. Vid bildöverföringen får det inte skilja något för 
då blir det poängavdrag.

Yrkeslandslaget 2017 
Det svenska Yrkeslandslaget består av 27 tävlande  
i 26 olika yrken:

n IT Nätverkteknik 
n Automationsteknik
n CAD
n CNC-svarvning
n CNC-fräsning
n Svets
n Bilskadeteknik
n Flygteknik
n VVS-installation
n Webbdesign
n El
n Industri-el
n Måleri

n Juvelerare
n Florist
n Frisör 
n Hudterapeut 
n Personbilsteknik 
n Kock 
n Servering 
n Fordonslackering 
n It-teknik 
n Grafisk design 
n Undersköterska 
n Visual merchindiser/dekoratör 
n Bageri

Precisionsarbete på bildöverföringen av Emil Eriksson.

Malin Arkelöw lossar Abu Dhabi-schablonen. Nathalie Andersson lägger sista hand på sin bildöverföring.



Smart Prime
– ett smartare sätt
att grundmåla.

Smart Prime är grundfärgen för krävande målare. 
Detta är förmodligen marknadens bästa grundfärg för snickerier.

• Extremt bra vidhäftning

• Övermålningsbar efter en timme 

• Torkar till en hård yta

• Extra dryg

Besök gärna www.mppc.se för ytterligare information eller ring 031-773 80 71.

Recoat 45 minutes

Dries in 15 minutes

SHELLAC BASE

Interior use

High Hiding/
Seals all stains

Sticks to all surfaces
without sanding

Use with all paints

Recoat in 45 minutes

Methylated spirit 
cleanup

• Mycket goda spärrande egenskaper

• Lätt att slipa 

• Fäster på alla ytor, obehandlade som målade

annons-SmartPrime_A4.indd   1 2015-09-28   15:10
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Det första året med sänkt ROT-avdrag har 
lett till stora konsekvenser för måleri-
branschen. Det visar en ny undersökning 
från bransch- och arbetsgivarorganisa-
tionen Måleriföretagen i Sverige. Åtta av 
tio måleriföretag som arbetar mot privat-
personer upplever att efterfrågan har 
minskat kraftigt. Dessutom har fyra av tio 
företag fått förfrågningar om att utföra 
tjänster svart efter att avdraget sänktes.

– Jag är naturligtvis mycket bekymrad 
över de påföljder sänkningen har inne-
burit för måleribranschen. ROT-avdraget 
har varit oerhört viktigt för vår bransch 
och har i princip konkurrerat ut den svarta 
arbetskraften helt. Jag är oroad över hur 
mycket sämre orderingången är från pri-
vatpersoner nu än tidigare. Ett av våra 
medlemsföretag skickade under 2015 ut 
ca 1700 fakturor för ROT-arbeten, jämfört 
med 850 fakturor under 2016, säger 
Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Måleriföretagens undersökning visar vi-
dare att 75 procent av företagen ser det 
sänkta avdraget som ett stort hinder för 
fortsatt utveckling av företagets verk-
samhet. Hela 40 procent av företagen 
uppger att det finns risk för, eller att de 
redan har fått säga upp personal på 
grund av det sänkta ROT-avdraget.

Utöver undersökningen bland föreningens 
egna medlemmar visar en mätning utförd 
av Demoskop att det sänkta ROT-av-
draget får negativa konsekvenser även 
bland allmänheten. Fem av tio svenskar 
tror att sänkningen leder till minskat köp 
av professionella hantverkstjänster. Tre 
av tio svenskar uppger också att de är be-
nägna att köpa måleritjänster svart nu 
när arbetskostnaden är högre.

– Det sänkta ROT-avdraget ger våra se-
riösa företag färre jobb vilket kommer att 
slå ut många av de mindre företagen helt. 
Det sänkta ROT-avdraget ökar också 
risken markant för att svart arbetskraft 
åter blir accepterat i de svenska hus-
hållen, vilket är oerhört skadligt för hela 
samhället. Min förhoppning är att Sve-
riges politiker inser vilka konsekvenser 
sänkningen faktiskt har fått och kommer 
att få framöver, säger Björn Hellman.

Undersökningen är utförd bland Målerifö-
retagens medlemmar under januari 2017. 
Undersökningen bygger på 386 respon-
denter.

Undersökningen bland allmänheten är ut-
förd av Demoskop under september 
2016. Undersökningen bygger på 1101 
intervjuer.

BJÖRN HELLMAN 
vd Måleriföretagen i Sverige

Kraftigt minskad efterfrågan  
i måleribranschen efter  
sänkt ROT-avdrag
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Chefer får 
hjälp att  
utvecklas

#Målpodden 
Äntligen är den här - en ny säsong av #Målpodden
Målpodden är  Måleriföretagens egen podcast 
för dig som driver, eller vill starta, målerifö-
retag. 
Årets säsong består av tio avsnitt, och vi 
kommer att släppa ett nytt program 
varannan vecka. Du kommer bland annat 
få ta del av spännande reportage kring 
frågor som rekrytering av personal, 
framtida utmaningar för måleribran-
schen, och hur det går till att färglägga 
en hel stadsdel - och därigenom skapa 

jobb för arbetslösa ungdomar. Dessutom 
får du handfasta tips om allt från hur du 
hanterar en missbelåten kund till trender 
inom färg och form. Tomas Lundsten, 
juridisk expert och arbetsmiljöansvarig 
på Måleriföretagen, gästar studion i flera 
program och ger konkreta råd i frågor 
som berör arbetsmiljö och arbetsrätt.   

Ladda ner vår podcasterapp via din 
smartphone eller lyssna direkt via vår 
webbplats, www.maleriforetagen.se/
malpodden

Här finns också en instruktionsfilm om 
hur du gör för att ladda ner podden till 
din smartphone. Du kan alltså enkelt 
lyssna på podden - när du vill och var du 
än befinner dig.  

Trevlig lyssning önskar vi på kommunika-
tionsavdelningen!

Avsnitt fyra - Att ärva ett företag 
Hur går det till när det är dags att ta över stafettpinnen och ta över ett måleriföretag, 
och hur har det sett ut historiskt? Det ska vi ta reda på när Eva Ersson Åbom på 
Centrum för Näringslivshistoria gästar studion för ett samtal. Vår reporter Nisse åker 
till Malmö och hälsar på Victor och Lars Schöön vid Schööns Måleri som firar 100 år 
som företag 2018.

Alltid i Målpodden  
– Råd från Tomas Lundsten, juridisk expert 
och arbetsmiljöansvarig på Måleriföre-
tagen, ger konkreta råd i frågor som berör 
arbetsmiljö och arbetsrätt.   

Grattis Emil!
Den 19-20 januari gjorde tre av Sveriges 
bästa målare upp om vem som får repre-
sentera Sverige i Måleri-VM 2017 i Abu 
Dhabi och segrande ur striden gick Emil 
Eriksson som till vardags jobbar som 
målare på Miljönären i Rättvik. 

I VM-kvaltävlingen, som gick av stapeln i 
Kista i Stockholm, tävlade Emil mot sina 
lagkamrater i Målerilandslaget, Malin 
Arkelöw och Nathalie Andersson.

Läs mer om tävlingsverksamheten på 
www.malare.nu

Stort grattis från oss på Måleriföretagen!

Som medlem kan du alltid 
ringa vår jour för arbetsgivar-
frågor. Telefonnumret hittar 
du på vår webb, malerifore-
tagen.se
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Är du inte medlem och funderar kring vad ett medlemskap kan 
innebära för dig. Gå in på www.maleriforetagen.se/blimedlem

Det här hittar du 
som medlem på 
webben

Anbudsmallar

Blanketter för konsument-entrepre-
nader

Anställnings- och  
uppsägningsblanketter

Löneindex

Logotypen för Nöjd-Kund-Garanti

Förslag till olika policys såsom  
Jämställdhet, arbetsmiljö och  
användning av servicebilar

Aktuella rabattavtal

3

3

3

3

3

3

3

Vill du bli medlem?

n  Alexander Gouenther 
Måleri, Upplands Väsby

n  CA Fastighetsservice, 
Kalmar

n D&M Måleri, Stockholm
n   Flatås Måleri AB, Västra 

Frölunda
n KLC Måleri AB, Varberg
n  Lindberg & Wiklund Måleri 

AB, Ekerö
n  Lissmats Måleri AB, Örebro

n   Målericentrum Askim AB, 
Askim

n  Optimal Måleri i Östersund 
AB, Staffanstorp

n  Stockholm dekorationsmå-
lare, Huddinge

n  Stockholmsvit Måleri AB,  
Skärholmen

n Umeå Måleri AB, Umeå
n Wep Design, Stockholm

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen Sverige

Vi blir fler och fler medlemmar i Måleri- 
företagen i Sverige vilket är glädjande.  
Vi kontaktade två av dem för att höra om 
deras förväntningar på medlemsskapet;

1.  Varför har du gått med i Måleriföretagen i Sverige?

2.  Vad har du för förväntningar på ditt medlemskap?

Allt fler blir medlemmar

ANDERS KARLÉN, Stockholms dekorationsmålare, 
medlemmar sedan i december:

1. Huvudanledningen var att jag blev rekommenderad 
att gå med i en arbetsgivarorganisation. Som liten 
företagare känns kontakterna med andra kollegor 
viktig. Även ta del av rabattavtalen som finns.

2. Känns tryggt att alltid få tillgång till jurister och 
andra experter som snabbt ger rätt svar om frågor 
kring mitt företagande.

KLAS-ÅKE BRATTBERG, Målericentrum Askim AB,  
medlem sedan i januari: 

1. Anledningen var helt enkelt vårt behov av kontakter 
med en branschorganisation med support och tillgång 
till hjälp och rådgivning. Juridiska frågor kräver också 
ofta expertkunskaper och erfarenhet. Avtalsfrågor och 
andra fackliga diskussioner dyker ibland upp och 
vetskapen om möjlighet till snabb och korrekt hjälp 
känns tryggt.

2. Kursverksamhet och trevliga kontakter med kol-
legor hoppas vi på. Generösa rabatter vid inköp av 
fordon och arbetsmateriel är också uppskattat. Vi 
emotser ett givande samarbete. 
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NYHET
SUVERÄN SLITSTYRKA

SLITSTARK 
OCH  
SILKEMATT 

UNIKA FÖRDELAR:  
 Slitstark med suverän tvättbarhet
 Snygg silkematt yta i 10 glans
 Ingår i Jotuns godkända  

 våtrumssystem

JOTAPROFF AquaTech – en silkematt 
våtrumsfärg med extremt god slitstyrka 
som ger en fuktbeständig och  
mögelresistent yta.

FÖR ALLA VÅTRUM

   
   

   
   

   
   

   
 N

ORDIC ECOLABEL

296 002

JOTAPROFF AquaTech är en del av Jotuns godkända 
våtrumssystem. Den är testad och certifierad enligt de stränga 
krav som ställs för våtrum. Systemet skyddar konstruktionen 
mot fukt och ytmögel samtidigt som det är slitstarkt och 
enkelt att underhålla.

Sedan år 2011 har projektet Craftmen 
Whithout Border genomfört måleriar-
beten i sex skolor i Kenya och de ange-
lägna projekten fortsätter oförtrutet.

Den 13 januari reste Kjell Aldin, Per 
Atmander, Ulrika Birkflo, Madeleine 
Göransson, Jan-Eskil Göransson och 
Håkan Hansson till Kenya för att måla 
och bidra med resurser till skolbarnen på 
Ingiata Primary School i Namanga och 
Noontoto Primary school i Enko-
kidongoi. 

Kenya lider för närvarande av svår 
torka och många blir drabbade. Inget 
regn betyder inget gräs till massajernas 
boskap som tyvärr dör i stort antal och 
fattigdomen ökar. 

Vårt bidrag att måla skolor för en 
trevligare miljö för barn och lärare känns 
fortfarande mycket bra. Det märks inte 
minst genom den tacksamhet som visas 
oss när vi anländer och när vi reser däri-
från. 

Vi sponsrar tre skolflickor
Det som Målare Utan Gränser började 
med är naturligtvis lika angeläget 

att göra idag och 
nästa år och 
framåt.  

 

Allt eftersom åren gått har vi förstått att 
annan verksamhet är viktigare för 
barnen. 

Flickor som är duktiga i skolan och vill 
se en förändring har vi börjat sponsra 
med skolavgifter för att de skall få en 
utbildning. För närvarande sponsrar vi tre 
skolflickor från Noontoto skolan. Vi har 
betalat skolavgifter till grundskolan för de 
allra fattigaste barnen i Noontoto. Flickor 
utan utbildning stannar kvar i den gamla 
massajkulturen och tvingas uppleva 
samma situation som massajkvinnor  
alltid fått vara med om, d.v.s. att sköta  
allt arbete inom familjen. 

Ett annat ständigt återkommande 
problem är skolmat. Idag hänger allt på 
om föräldrarna har pengar till inköp av 
ris, bönor med mera. Vi besökte skolor 
där barnen inte fått mat på hela skol-
dagar. Något som tyvärr pågick vecka  
ut och vecka in. 

Noontoto skolan fick ett växthus för 
några år sedan av Röda korset för att 
kunna odla och sälja grönsaker främst 

tomater. Ett tänkbart sätt att få in 
pengar för att köpa mat till barnen. 
Tyvärr möttes vi av ett växthus med 

uttorkade plantor på grund av en 
aggressiv sjukdom. Ingen fanns som 
kunde bidra med pengar för att få 

igång odlingen igen.  
Nu satsar vi på 

växthuset 
igen till-

sammans med en ny organisation som vi 
backar upp det med ekonomiska resurser. 
Vi räknar med en första skörd inom tre 
månader, som innebär att skolan får råd 
att köpa mat igen och även anställa folk.

Uppstart av måleriutbildning i Kenya
Vi besökte även Aglican Church of 
Kenya som bedriver yrkesutbildning på 
massaj Culture Center. Vi fick ett mycket 
intressant möte med Paul M Nguna och 
hans fru som leder verksamheten. Nu 
kommer vi med samtalen som grund 
bygga vidare för att få igång en målar- 
och hantverksutbildning i Namanga. 

Allt detta kostar pengar och organisa-
tionen är helt beroende av sponsring och 
bidrag. Som exempel kan jag nämna att 
det för närvarande saknas 15 000 kronor 
för att få full fart på växthuset. Jag 
hoppas läsarna av detta har möjlighet att 
hjälpa oss att förverkliga vårt arbete i 
massajbyn. Gå in på vår hemsida crafts-
menwhithoutborders.org där finns upp-
gifter om bidrag till utvecklingen av våra 
projekt.

Nästa gång vi åker ner har vi för avsikt 
att bygga en lärarbostad på skolområdet. 
Lärare från avlägsna byar har hittills 
tvingats övernatta i en skolsal. Upp-
draget utökas med andra yrkesgrupper 
för att klara den utmaningen. Utbildning 
för pojkar och flickor är nyckeln till 
Kenyas framtid.

Jan-Eskil Göransson

Craftsmen  
Whithout Border
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AKTUELLT

Järfälla avtalar om tidig 
markanvisning med ankar-
byggbolag i Barkarbystaden

Det är kulörerna i hemmet som omsluter 
och ger den röda tråden till inrednings-
stilen. Som förstärker en känsla och lyfter 
fram arkitekturen, en möbel eller en acces-
soar. För att skapa dynamik är det en 
färgfamilj med flera olika balanserande 
kulörer som ger det mest lyckade resul-
tatet. Därför presenterar nu Beckers fyra 
lika tydliga som starka färgteman, med 
sex noga utvalda kulörer i varje. Sätt 
färgen och knyt ihop stilen. 

INRED MED VÄRME – en trend vi redan 
har sett mycket av och den lever vidare. 
Sammet, mjukt, bulligt och en känsla av 
1970-talet som samarbetar med orienta-
liska influenser och som visar att vi rör på 
oss och reser. Allt detta under en elegant 
rubrik. Kulörmässigt målar vi djärvt i 
röda och rosa toner som går ton i ton.  
Accentfärgen är gul.

INRED MED KÄNSLA – lugn, harmoni och 
med ett usprung till hantverket. Stilistiskt 
och sparsmakat, hållbart och närprodu-
cerat, eko-garvat läder och fårull. Tänk 
yta med samma struktur som på korgar, 
grov juteväv och tegel. Kulörmässigt ser vi 

grått, svart och varmt beige med de pas-
sande kulörnamnen Tjäle, Potatis, Grotta 
och Skorsten kombinerade med den frä-
scha kulören Kokos.

INRED MED HISTORIA – visar det person-
liga och estetiska. Här pratar vi storytel-
ling om hur och varför och din personliga 
relation till tingen och kulören som är 
viktigare än trenden. Tänk konst som 
fyller väggarna, design, äkta mattor och 
ärvda klenoder till de klassiska men väl så 
modiga kulörerna Påfågelblå, Plommon, 
Smaragd och Citron.

INRED MED GULDKANT – den blå stilen 
men med mer grönt i än det vi ser idag och 
som tydligare visar kombinationen lyx/
bohem där avslappnat möter det guldkan-
tade. Vi ser stormönstrat och detaljrikt 
samtidigt som marmorn, ihop med de 
varma metallerna som domineras av 
mässing, finns kvar. Den blå kulören som 
tidigare bara var blå är nu en mustigare 
blå, ihop med mörkgrönt och den blå-
gröna skalan från havet och skogen.  
Här bekantar vi oss med kulörnamn  
som Gasoline, Himlavalv och Stålblå.

Järfälla skriver avtal om tidig mark- 
anvisning med fem ankarbygg-
bolag - Einar Mattson, ByggVesta, 
Järntorget, Wallenstam och Åke 
Sundvall – för att säkerställa 
genomförandet av detaljplanerna 
för Barkarbystaden III och IV. 

Einar Mattson, ByggVesta och Järn-
torget blir ankarbyggbolag för Barkar-
bystaden III och Wallenstam och Åke 
Sundvall för Barkarbystaden IV i Jär-
fälla. Avtalen innebär att byggbolagen 
under två år får option att förhandla 
med kommunen om markanvisning för 
bostadsbebyggelse inom detaljplane-
områdena. Samtidigt ska de bistå Jär-
fällas projektgrupp för 
detaljplanearbetet med kunskap ur 
byggbolagens perspektiv för att säker-
ställa ett tekniskt, ekonomiskt och 
hållbart genomförande. 

– I Järfälla har vi Sveriges största 
område för stadsutveckling just nu. 
Detaljplanerna för Barkarbystaden III 
och IV omfattar runt 6 000 bostäder, 
en F-9 skola, Barkarbystadens framtida 
tunnelbanestation, arbetsplatser och 
lokaler för handel och offentlig service. 
Tillsammans med ankarbyggbolagen 
ska vi planera och säkerställa detaljpla-
nerna. De får option på en tomt vardera 
och vi får kompetens inom områden 
som till exempel byggteknik och dag-
vattenhantering. Tillsammans ska vi 
bygga Barkarbystaden snabbt, bra och 
hållbart, säger kommunstyrelsens 
ordförande Claes Thunblad (S). 

Parternas intention är att respektive 
markanvisning ska omfatta byggrätter 
motsvarande minst 100 lägenheter. 
Placeringen av byggrätterna sker i 
kommande markanvisningsavtal.

Beslutet om tidig markanvisning med 
ankarbyggbolag togs av kommunsty-
relsen i Järfälla måndagen den 30 ja-
nuari. 

AKTUELLT

Kulörer som  
omfamnar   
inredningsstilen! 

GULDKANT
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Träfasad med mögel och alger. 
Avdöda först, tvätta sedan.

Se www.jape.se för mer info, referensbilder och närmaste återförsäljare.

RENT  
UNDER!

Prick-Fri dödar påväxt till 100 %. Målningstvätt gör 
att ytan blir helt ren. En perfekt yta att måla på.

HISTORIA

VÄRME

KÄNSLA
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Världspremiär för Mercedes 
Benz nya pickup X-Klass
Konceptbilen kommer i två varianter: Concept X-CLASS powerful adventurer är 
den klassiska arbetshästen för tuffa jobb i svår terräng. Concept X-CLASS sty-
lish explorer visar vad man kan åstadkomma när man ger en pickup alla en Mer-
cedes sanna karaktärsdrag vad gäller design och körupplevelse. Mercedes 
X-Klass kommer att lanseras under hösten 2017.

– Den blir en bil utan kompromisser, säger Volker Mornhinweg som är chef för 
Mercedes-Benz transportbilsdivision, och fortsätter:

– Ramkonstruktion, vridstark 6:a och permanent fyrhjulsdrift är ett måste för oss. 
Dessutom tillför vi säkerhet, komfort, smidighet och en design som sticker ut. Vi 
vill nå människor som aldrig tidigare har funderat på att äga en pickup. Allt fler 
människor väljer en pickup som privatbil, inte minst då dubbelhytt mer eller 
mindre blivit standard, säger Volker, triumferande.

BOSE introducerar ny trådlös 
soundbar och surroundljudsystem 
SoundTouch 300 är kompakt och levererar den bästa ljudkvalitén man kan 
få från en soundbar i samma storlek, oavsett vad du lyssnar på. Den har 
såväl Wi-Fi, som Bluetooth med NFC för snabb och enkel parkoppling. Det 
förenklar lyssnade på strömmande ljud som Spotify® och i princip allt du 
kan ta del av. 

Bose® Lifestyle 650 exklusiva underhållningssystem har allt, bland annat 
fantastiskt 5.1-ljud via den mest raffinerade Bosedesignen någonsin. Fyra 
nya OmniJewel™ satellithögtalare, är de minsta som Bose någonsin. Varje 
OmniJewel-högtalare har nya high-excursion transduktorer placerade mot 
varandra vilket ger spektakulär uteffekt. De fungerar tillsammans via en 
smal centerkanal och basmodul för häpnadsväckande, rundstrålande ljud. 

Optima Plug-in Hybrid 
lanseras i Sverige
Nu lanseras Kias nya supermiljöbil på 
den svenska marknaden. Det är Optima 
i sedanutförande som förses med ladd-
hybriddrivlina som kombinerar eldrift och 
bensinmotor. Bilen kan köras i upp till 
54 kilometer i helelektriskt läge. Med 
låga utsläpp, 37 g/km CO2, lågt förmån-
svärde från 988 kronor i månaden, 
generös standardutrustning och ett 
attraktivt rekommenderat pris på 369 
900 kronor (exklusive supermiljöbils-
premie).

Huawei lanserar 
Mate 9 Pro
Den nya premiumtelefonen Mate 9 Pro 
från Huawei kommer till Sverige och 
Norden den 20 december. Mate 9 Pro 
har en otrolig kamera, där både hårdvara 
och mjukvara har tagits fram i nära 
samarbete med Leica. Så väl batteritid 
som processor är starkast någonsin. 
Rekommenderat konsumentpris för 
Mate 9 Pro är 7 990 SEK. Finns i fär-
gerna Haze Gold och TItanium Grey.
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BRANDSKYDDSFÄRG FÖR VÄGGAR OCH TAK
KEIM Ecosil-ME är brandtestad efter EN 13501-1 och klassad B-s1,d0, typgodkänd enligt SC0976-15. 
Det betyder att produkten inte är brännbar och ger ingen rökutveckling. KEIM Ecosil-ME silikatfärg för 
vägg och tak inomhus. Den är helt diffusionsöppen och tillåter underliggande material att andas, 
därmed förhindrar man att det bildas kondens, som kan medföra mögelpåväxt. 
Färgen är helmatt och finns i över 300 standard färgnyanser och kan tonas efter er önskan. 

www.keim.se

KEIM ECOSIL-ME

KEIM BRANDSKYDDSFÄRG ANVÄNDS LÄMLIGAST:

• Tak i Br1 byggnad
• Tak och vägg i utrymningsväg i Br1 och Br2 byggnad
• Tak i utrymningsvägar från hotell och vårdanläggningar
• Tak i utrymningsvägar från två- eller flerbostadshus 
 och kontorslägenheter
• Tak och vägg i utrymningsvägar från 
 lokaler för brandfarlig verksamhet
• Tak och vägg i samlingslokaler, lokaler för brandfarlig verksamhet,   
 avskilda pannrum, brandsluss, garage och storkök

ECOSIL_183x132.indd   1 2017-02-09   13:47

tesa® 4334 Precision Mask Indoor®

Fläckfri borttagning.  
Perfekt maskeringsresultat. 
Pålitlig häftförmåga.
tesa Precision Mask® är våran bästa kvalitet 
av maskeringstejp till professionella målare.
Du får alltid samma höga resultat: rena och 
skarpa färgkanter utan att skada underlaget. 

tesa.se

KNIVSKARPA  
FÄRGKANTER
VARJE GÅNG

tesa® PROFESSIONAL

Annonce Målarmästaren 183x132mm.indd   1 27/01/2017   11.12
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ENTREPRENADINDEX för husbyggnad och anläggning Underentreprenader (material, löner m.fl. kostnader. Januari 2011 = 100

  Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
2111
Målningsarbeten i nybyggnader 112 112 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115
    113c*
2112
Målningsarbeten i ombyggnader 113 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
      113c*
3049
Målningsavtalet  111 111 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
    111c*

*c = Indextal för bestämning av basmånadens indextal för anbud angivna t.o.m. 26 april.

Källa: Byggindex

Mercedes går in för elbilar – ”Generation EQ” 
Med konceptbilen ”Generation EQ” visar Mercedes-Benz hur de tänker sig att elbilar ska bli 
en stor del av framtiden. Konceptbilen som är en sportig SUV med coupédesign ger en 
smygtitt på hur nästa generations elbilar kommer att bli. Det är också första gången  
Mercedes presenterar sitt varumärke för sin nya elektriska plattform - EQ.

”Generation EQ” är försedd med två elmotorer, på tillsammans  ca 400 hk (300 kW) och 
700 Nm, som driver på alla fyra hjulen. Batterierna från Daimlers eget bolag ACCUmotive lagrar 
ca 70kWh, vilket ger en räckvidd på ca 50 mil. Accelerationen 0-100 tar mindre än fem sekunder 
och bilen kan laddas både från vanligt vägguttag, snabbladdare och sladdlöst med induktion.

Svensk premiär för crossover-
modellen Toyota C-HR
Toyota C-HR är en crossover-modell som kombinerar smidig-
heten och köregenskaperna hos en kupé med användbar-
heten hos en kompakt-suv. C-HR finns både som 
framhjulsdriven fullhybrid och med 1,2-liters bensinturbo-
motor och fyrhjulsdrift. CO2-utsläppet från fullhybridsver-
sionen är endast 86 gram/km och bränsleförbrukningen vid 
blandad körning är från 3,8 liter/100 km.

Garmin presenterar tre multis-
portklockor som är designade 
för att tillfredsställa atleter och 
äventyrare av alla de sorter. 
fenix 5S är mindre, lättare och 
smidigare än tidigare. fenix 5X 
har förinstallerad topografisk 
karta. Alla nya fenix 5 model-
lerna har lång batteritid, daglig 
aktivitetsmätning1, Garmin 
Elevate handledsbaserad 
pulsteknik, samt en mängd 
smarta uppkopplade funk-
tioner2 och bärs därför med 
fördel dygnet runt. De nya 
QuickFit-armanden gör att du 
enkelt kan växla mellan stiliga 
metall-, läder- och sportiga 
silikonband på bara några 
sekunder och utan verktyg.

Multisportklockor från GARMIN

Garmin® presenterar Drive 2017
Garmin lanserar 2017 års Drive™ bilnavi-
gatorer. Drive är enkla att använda och 
har gratis realtidstjänster1 med nytt 
uppdaterat innehåll och förarvarningar för 
att öka situationsmedvetenheten och upp-
muntra till säkrare bilkörning. Den uppda-
terade Drive-serien finns i fyra olika 
modeller: Garmin Drive™, Garmin DriveS-
mart™, Garmin DriveAssist™ och Garmin 
DriveLuxe™.

Precis som den tidigare Drive-serien har 
2017 års modeller förarvarningar. Drive 
varnar för kommande skarpa kurvor, 
järnvägs- eller viltövergångar, trafikljus2 
och hastighetskameror. Den varnar också 
om du kör mot trafiken på en enkelriktad 
gata. Funktionen Garmin Real Directions™ 
guidar dig med hjälp av kända land-
märken, byggnader och trafikljus.
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Den Småländska 
arbetskraften.
Den bästa arbetskamraten är inte den du tror. 

Den är den med mjuk och följsam borst, bra spänst 

och hög färgupptagning. Det är den med ett rostfritt 

bleck och ergonomiskt skaft. 

Där har du din bästa arbetskamrat. Någon att 

lita på som alltid levererar när du kräver ett perfekt 

slutresultat. 

Vi kallar det för Småländsk arbetskraft. Du kallar 

det för pensel. Hur som helst så hittar du penslarna 

och våra andra måleriverktyg hos välsorterade färg-

butiker över hela landet. 

Vår erfarenhet är din trygghet

annons_Erfarenhet_Målarens_105x148.indd   2 2015-05-11   10:57

Renault presenterar  
eldrivna transportbilar
På Bryssel Motorshow visade Renault upp 100 % eldrivna 
transportbilar Kangoo ZE, Master ZE, Twizy Cargo och en 
skåpbilsversion av Renault ZOE.

Renault Kangoo ZE har fått ett nytt batteri från LG Chem 
med ny kapacitet, 33 kWh, och ny elmotor från Renault ökar 
befintlig räckvidd till cirka 20 mil. Bilen börjar säljas från 
mitten av 2017.

Renault lanserar nu även transportbilen Master med eldrift 
och får därmed en större skåpbil i elbilssegmentet och 
räckvidd på cirka på 15 mil i verklig körning. Bilarna får två 
helt nya effektiva elmotorer på 60 respektive 75 hk. 

Det tar cirka 6-7 timmar att ladda bilarna fullt och det går att 
fylla på med el så att bilen kan köras ytterligare 3,5 mil, 
under en timmas lunchpaus, vid behov.

Renault lanserar också två mindre eldrivna transportbilar i 
form av en ZOE ZE som skåpbil utan baksäte och Twizy 
Cargo.

Philips ShoqBox SB300
Nya Philips ShoqBox SB300 erbjuder inte bara ett impone-
rande ljud, utan även ljuseffekter i varierande färg som 
pulserar i takt med musiken. Det tunga basljudet från 
denna kompakta enhet får igång vilken fest som helst, 
även om du är på språng. Konstruerad efter strikta IPX7-
normer - denna högtalare klarar en meters djup under ytan 
i 30 minuter. Och även om du tappar högtalaren från en 
meters höjd två gånger i veckan de kommande 5 åren 
kommer den fortfarande att vara hel och fungerade.

LÅNGTIDSSKYDD
"Två i en” färg, gummiemulsion och akrylat som ger en 

fexibel halvmatt yta med goda åldringsegenskaper. 

ELASTICITET 
En högelastisk färgfilm som klarar att ta upp 

rörelserna i underlaget.

VIDHÄFTNING
God vidhäftning på många olika typer av betongunder-
lag, cementbaserade takmaterial som eternit, tegel etc.

MOTSTÅNDSTKRAFT MOT VATTEN 
genom sitt unika barriärskydd och stora flexibilitet, 

stopp för vatteninträngning.B
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www.quicktech.se     Tel. 0303 93 200      info@quicktech.se
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produktnytt

Bostik Universal  
tätskiktssystem
Bostik Universal tätskiktssystem inne-
håller färre komponenter, vilket gör det 
både enklare och tidsbesparande att 
använda. Den följsamma folien kompen-
serar för eventuella ojämnheter och säker-
ställer en helt tät konstruktion även vid 
utmanande underlag. Tydliga och pedago-
giska monterings-anvisningar avhjälper 
felmontering och gör arbetet lätt.  Alla 
produkter i tätskiktssystemet är utpro-
vade tillsammans vilket är ett bransch-
krav.

Nyhet i Hitachis 
breda 18V  
sortiment
Den nya 
slagborr-
maskinen 
är en för-
bättrad mobil enhet 
och är utrustad 
med reaktiv kraft 
kontroll (RFC) vilket 
är ny säkerhetsfunkton 
som stannar motorn vid oavsiktlig 
fastkörning för att förhindra ”kick-
back”. Genom en låg vikt och ergo-
nomisk maskinkropp med smalt 
gummerat grepp, blir manövre-
ringen smidig. Den kolborstfria 
motorn ger ökad kraft, prestanda, 
hållbarhet och längre effektiv 
gångtid per laddning för att klara 
högre arbetsbelastning och färre 
driftsstopp.

DV18DBL2 har snabbchuck, hög-/
lågväxel, steglös höger-/vänster-
gång med konstant kraft, elektro-
nisk ”Feed back” kraftkontroll och 
motorbroms. Maskinen har elektro-
nisk brytare, vilket också resulterar 
i längre livslängd för batteri och 
verktyg. Integrerat LED ljus med 
vidvinkel lyser upp arbetsområdet. 
Vidare är slagborrmaskinen ut-
rustad med överbelastningsskydd 
HPS (Hitachi Protection System), 
bälteskrok, handledsrem och bat-
teriindikatior med information om 
batterinivå.

Billift från Ruthmann
Brubakkens tyska leverantör Ruthmann 
utökar sitt modelprogramm med världens 
högsta billift – RUTHMANN TB 290. Med 
en arbetshöjd på 29 meter är den ett 
resultat av stort utvecklingsarbete, nytän-
kande och innovation med helt ny design 
på flera komponenter. TB 290 har kom-
pakta mått och är optimerad för fordon 
med Euro 6.

Scandinavian  
Designers II från  
Boråstapeter
Förra året skulle Stig Lindberg fyllt 100 år. 
Han är en av fem formgivare som Boråsta-
peter vill hylla med tapetkollektionen 
Scandinavian Designers II. Arne Ja-
cobsen, Viola Gråsten samt Lisbet och 
Gocken Jobs är de övriga fyra skandina-
viska designers vars mönster kommer 
pryda väggar över hela världen.

Fler designprodukter 
från Falu Rödfärg
Nu breddar Falu Rödfärg sitt inrednings-
sortiment för designintresserade genom 
att fortsätta samarbetet med formgivaren 
Mia Svalänge, känd för sin modernisering 
av traditionell svensk brukskonst. Sorti-
mentet utökas med en barnfilt och en 
serie sittunderlag i högklassig ullkvalitet, 
vars design väver samman historien om 
Falu Rödfärg med det svenska landska-
pets unika karaktär.

Uppdaterad  
Sysrock
Lätt, kompakt, effektstark Sysrock. 
Kombinerar kompakt format med 
bra ljud. Många alternativ för mot-
tagning och uppspelning tack vare 
DAB+, FM, Bluetooth och Aux-in. 
Har USB-anslutning för laddning av 
t ex mobiltelefon.

Ny snabbladdare
Festools nya Airstream snabb-
laddare SCA 8 med integrerad 
kylfunktion laddar de nya 
Airstream-batterierna inte bara 
betydligt snabbare, utan visar 
också återstående laddningstid 
på en display. Även en på batteriet 
integrerad LED-display visar aktuell 
laddningsstatus.



 MÅLARMÄSTAREN 1/2017     33

Blend från Intrade
En fin tidlös men ändå modern kollektion  
i både djärva och dämpade mönster. Ett 
brett register av färger kan sätta stilen för 
den som vill vara antingen lite mer vågad 
eller lite mer subtil. Toner av gult, rosa, 
blått, grönt och grått som gärna kombi-
neras med neutrala ljusa färger. Mönster 
av fräscha blommor, eleganta ornament, 
spets och ränder. Matcha med enfärgade 
i sjögräs eller linne struktur. Sätt ton i ton 
eller blanda färger och mönster för en mer 
personlig stil.

Chelsea Lane  
från Intrade
Snygg och stilren kollektion designad 
av Jaima Brown, USA, som gillar 
mönster och färger och gärna hämtar 
sin inspiration från naturen. Här är det 
vackra fjärilar, vilsamma träd, 
blommor och blad i naturens egna 
starka kulörer. Men också kontraster i 
ett svart-vitt tema med lite mer humo-
ristiska motiv. En serie enfärgade 
sjögräsimitationer eller en handmålad 
rand finns att matcha till. Färgerna går 
från beige och grå toner till lite mer 
färgstarka kulörer som cerise, lind-
blomsgrönt, aubergine och blått.

Spira från Duro
Spira från Duro innehåller tidlösa bladverk 
och slingor, livliga blomsterängar och 
geometriska former. Kollektionen består 
av 37 mönstrade tapeter totalt och 7 
enfärgade tapeter som tillsammans 
bjuder in till nya färgkombinationer.

 Bimbaloo 
2 från Intrade

Underbar liten barnkollektion med gulligt 
tecknade figurer som nallar, lejon, elefanter, 
dansande ballerinor och snälla sjörövare ute 
på de Sju haven. Klassiska färger som rosa, 
ljusblått och gult men också de rätta grå och 
beige tonerna. Flera fina sidotapeter att sätta 

till, bara att välja prickar, moln, stjärnor, 
trendiga harlekin-rutor eller randigt och 

enfärgat. Komplett med söta match-
ande tyger för att få helheten på 

barnkammaren.

Cole & Son hyllar 
Afrikansk kultur
Cole & Son presenterar Ardmore Collec-
tion, en ny och spännande tapetkollek-
tion i samarbete med Ardmore Ceramic 
Art. Ardmores charmiga och extrava-
ganta alster har ett tydligt berättande 
uttryck och ett arv som är starkt rotat i 
afrikansk kultur och tradition. Ardmore 
Collection består av en serie med dyna-
miska, motivrika tapeter och bårder.
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produktnytt

Bostik har utvecklat ett silikon som inte 
gulnar samt ett året runt fogskum för 
applicering med pistol som är M1 klassat 
och luktfritt. Bostik Silicone White For Life 
är en specialsilikon för våtrum eller andra 
rum där det ställs krav på mögelresistenta 
och tåliga tätningar. En robust och lättar-
betad produkt med hög förmåga att 
motstå mögelpåväxt - snabbtorkande och 
fri från lösningsmedel. Härdningen på-
skyndas av sk syrabaserat härdnings-
system, samma typ av fogmassa som 
våtrumsproffsen använder. För tätning 
mellan t.ex bänkskivor, handfat, dusch 
och badkar. Goda vidhäftningsegenskaper 
på material som kakel, porslin, glas, 
emaljerade och glaserade ytor, rostfritt 
stål, eloxerad aluminium, polyester, akryl 
etc.

Engblad & Co blir 
det nya namnet på 
Eco Wallpaper
Varumärket, som sedan 1986 har gått 
under namnet Eco Wallpaper, återtar nu 
sitt ursprungsnamn; Engblad & Co.

Alla tapeter från Engblad & Co tillverkas 
under ett och samma tak i Borås, från 
design till färdig rulle. I samband med 
namnbytet lanserar man även en historisk 
tapetkollektion med mönster ur sitt arkiv. 
Kollektionen har fått namnet Arkiv Eng-
blad. Börjar säljas i slutet av februari.

Liten 
men starkt 
Flex lanserar en ny bat-
teridriven 10.8 volt 
borrskruvdragare, 
DD2G. En maskin 
som har designats 
med fokus på 
lätthet. DD2G är en 
2-växlad sladdlös 
borrskruvdragare som är 
praktiskt utrustad med högt vrid-
moment samt högt varvtal vilket 
gör den till en stark och driftig 
borrskruvdragare.

Ny avstånds-
mätare från 
Leica
Den nya Leica DISTO™ 
D410 står för enkel och 
smidig avståndsmätning 
utomhus. Med den digitala 
målsökaren kan du rikta 
och mäta avstånd även när 
du inte kan se laserpunkten. 
Inriktning med precision ger pålit-
liga resultat, speciellt över långa 
avstånd och i starkt solljus. Tack 
vare skyddsklass IP 65, spolsäker 
och dammtät, levererar D410 alltid 
pålitliga resultat. Alla funktioner 
visas klart på displayen och däri-
från väljas på enkelt sätt.

Skagen

Tapetkollektionen är de-
signad av Björn Nilsson. 
Med Skagen får man en 
förnimmelse av varma 
stränder där hav möter 
hav. Blunda och känn 
doften av nyklippt gräs, 
salta hav och nytjärade 
bryggor. 

Allegro

Allegro är en behaglig 
tapetkollektion med en 
soft nordisk färgskala. 
Vackra skira bladverk, 
runda former och eleganta 
linjer kombineras med fina 
enfärgade tapeter med 
textilkänsla. Milda me-
tallic-detaljer ger kollektio-
nens mönster ytterligare 
en dimension. Allegro 
består av 8 mönster i flera 
färgställningar.

Botanik

Kollektionen har inspire-
rats av växtvärlden och 
plockar fram det nostal-
giska och bohemiska i dig. 
Botanisera i det nordiska 
arvet och skapa ett ljust 
romantiskt hem. Botanik 
består av 9 mönster i flera 
färgställningar.

Nytt från Midbec 

Två nyheter från Bostik



 MÅLARMÄSTAREN 1/2017     35

Varm och torr 
arbetsmiljö, 
365 dagar om året

RN kroken är en patenterad lösning/konsoll 
för upphängning av presenning på 1 och1½ 
plans hus. Enkelt och snabbt monteras
presenningar på husets långsida och gavel 
och ger ett tätt skydd mot väder och vind.

0456-501 96      www.rnkroken.se

Här är vi som vet hur man gör!

Öppettider 
mån– fre: 
06:00–16:00 
norensfärg.se

Yrkesbutiken öppen för alla

FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

Hornsberg • Sätra • Täby
08-13 12 10 • www.flinks.se

Mer information och demo-film av tvätten finns på www.lomoquickwash.se 
alternativt kan vi komma ut till er och demonstrera.

Kontakt: Tommy Tapper, 070-591 25 22
Epost: tommy.tapper@lomoquickwash.se
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Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

Öppet: Mån-fre 06.30-18.00
Lördagar 10.00-14.00

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

Tel: 08 - 86 03 50 • Fax: 08 - 99 90 03  info@eoc.se • www.eoc.se

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se
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Målarmästare!
• Fler fönsterjobb till måleriet.
• Auktorisera Ditt företag.
Info:  Mobil: 0708-177 996
 Tel:     0470-777 996

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

Tel: 018-12 11 32   
Fax: 018-12 1133      
nordwind@telia.com              Hemsida:  www.nordwind.se

 www.nordwind.se

     Lätt!

f

FÄRGTILLVERKARE

k

KONSULTUPPDRAG/DATA

f

FÖNSTERRENOVERING

l

k

KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

Tel: 023-70 57 40, Fax: 023-351 48
www.faluvapen.com

Effektiv  
marknadsföring

Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl  
till per@malarmastaren.se

f

FÄRGSPRUTOR

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

Tfn: 08-447 56 00 • Tfx: 08-447 56 19
E-post: info@fhd.se

Hemsida: www.fhd.se

Brandskyddsfärger för trä och stål

logotype med vit text logotype med vit text

logotype med svart text logotype utan text

extra text som kan användas i samband med logotype

Logotypen för Eld&Vatten finns i tre utföranden. Med vit 
text, med svart text och utan text. 
Det finns två kompletterande textremsor som går att
använda som tillägg vid olika utföranden. 
Färgkoderna för logotypen är 
Lågan pantone1375 C 
 C      2
 M   55
 Y    95
 K      0
Vatten pantone 279 C
 C    75
 M   42
 Y      0
 K      0
Rekomenderad plotterfärg för bildekor m.m. 
Orange  8500-15 gelborange
Blå  8500-53 hellblau 

0303-65420
www.eldochvatten.se

Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund

Våra färger ger alltid ett snyggt resultat! 
Produkterna är väl testade och klarar höga 
brandkrav. Kan målas på tidgare målade  
ytor, vilket sparar mycket arbete! Nyhet!

www.tellomaskin.se  •  info@tellomaskin.se
08-590 750 35

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest attraktiva kalkyler,  

kalkylprogram, installation med utbildning!

Vi arbetar i hela Sverige!

Nyängsvägen 73, 146 30 Tullinge, Sverige
08-618 21 41 tel • 070-655 73 39 mob

www.bmkonsult.se • bm.konsult@telia.com

Allt inom sprututrustningar
TempSpray värmeslangar 

Reglering av temperaturen 20-60oC. 
Kan monteras på alla Airless anläggningar

Dimmfri 
sprutning

Wagner Spraytech Scandinavia 
Kenneth Karlsson, tel. 0723-23 23 76 
Anders Bergstedt, tel. 0733-44 24 55

www.wagner-group.com

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Pris- & Lathundsboken 
(online för: dator/mobil/läsplatta)

Telefon: 08-776 30 90
E-post: support@malerirad.se

www.MaleriRad.se   www.MrAnbud.se   www.MrPlanering.se

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)Effektiv  

marknadsföring
Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till  

malarmastaren@comhem.se
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

MÅLARE!
Var rädd om din hälsa!
Frisk, tempererad luft i ditt jobb förbättrar 
ditt välbefinnande. Dessutom blir torktiden 

kortare och jobbet snabbare färdigställt.
Wind-Box med sina 4 funktioner 

ger dig friskluft hela tiden, tar bort den 
förbrukade luften, värmer inkommande luft 

och torkar mycket effektivt.
Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

Vi för ett brett urval av:
• Ådrings- & marmoreringsverktyg
• Konstnärs- & dekorationspenslar

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

Tel: 0158-313 70 • Fax: 0158-314 70
E-mail: penslar@gnestapenseln.se
Hemsida: www.gnestapenseln.se

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

Välkommen!
Flex Scandinavia AB
Telefon: 054-52 20 00
www.flexscandinavia.se

1400 W. Många 
tillbehör. Finns 
med Ø125 eller 
Ø150 mm 
slipplatta.

SlipA och polerA
Trä, lackade ytor, 
sten och metall. 

SuprAFlex | Se 14-2
Gör ditt jobb enklare och snabbare!

målarmästaren_58x80mm.indd   1 2015-08-21   12.58

Proffsens val

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

SUPERPAD P 

Orginalet för Giraffer 
kontakt@nils-magnus.se 

070-6340991 

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR
Effektiv  

marknadsföring
Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till  

per @ malarmastaren.se
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Festool

Festool
Flex

Airlessco

Airlessco

Miljöbänkar, filter 
& spaltmedel

Bolmensvägen 47  • 120 50 Årsta  •  Tel: 08-88 56 80
info@greiffab.se  •  www.greiffab.se

Verktygstvätt 120

Verktygstvätt 100

B: 120 cm
D:   60 cm
H: 113 cm
V:    45 kg

B: 100 cm
D:   60 cm
H: 113 cm
V:    34 kg

Verktygstvätt - Miljöbänk
 

För alla med behov av rengöring av penslar, roller’s och annan utrustning.

-  Elliminerar utsläppen

-  Skonar miljön

-  Enkelt handhavande

-  Konkurrensfördel vid  
 upphandlingar mm.

Greiff helsida februari 2016.indd   1 2016-02-23   10:54:43



Festool
1/1-sida

POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

www.festool.se

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE MED LEASING

Låg fast månadskostnad.

* Rekommenderat bruttopris för annonsprodukterna 25.840 kr.  Månadsavgift 775 kr. 
Restvärde efter 36 mån 1.292 kr. Alla priser är exklusive moms.

Leasing av Festool-produkter görs i samarbete mellan finansieringsbolag och Festools 
återförsäljare. Återförsäljaren ansvarar för prissättning mot slutkund.
Detta paket är ett exempel. Kontakta din återförsäljare för ett paket som passar just dig.

Mer information finns på www.festool.se/leasing eller hos din återförsäljare. 
Fullständiga villkor för SERVICE all-inclusive finns på www.festool.se.

Dammfritt & effektivt arbete för 775 kr/månad*.
Inklusive reparationer & stöldförsäkring i 36 månader.


