EN PÅLITLIG HELHETSLEVERANTÖR
INOM INDUSTRIFÄRG

BREDD, KUNSKAP, ERFARENHET
OCH TILLGÄNGLIGHET
Syntema Norr är en komplett industrifärgsleverantör. Vi har funnits med länge och har därmed samlat
på oss mycket erfarenhet och ett stort tekniskt kunnande. Det, tillsammans med personlig service och hög
tillgänglighet för våra kunder, har gjort oss till en naturlig samarbetspartner för den ytbehandlande industrin,
främst inom trä och metall. Hos oss hittar ni utöver färg även industrilim, maskiner, sprutor, blästerutrustning,
personskydd, tillbehör och förbrukningsmaterial.
Företaget drivs av familjen Larsson och vi arbetar över hela Norrland. Vårt mål är att ge våra kunder en
problemfri vardag. Vi sätter oss in i er verksamhet så att vi vet vilka produkter ni behöver, och vi levererar dem
med utbildning och verktyg för att kunna hantera dem på rätt sätt. Vi finns med från beställning till leverans,
och även därefter – vi hjälper er närhelst ni behöver, med personligt engagemang från tekniskt utbildade
medarbetare.
Alla våra produkter kommer från ledande leverantörer, och i dialog med både dem och dig som kund ser vi
till att ni alltid får rätt produkter för just er verksamhet. Vi bryter färg och lagerhåller ett stort antal artiklar för
snabb leverans, och har en egen tekniker som bland annat servar och reparerar pump- och sprututrustning.
Vi drivs av att ständigt förbättra och förenkla för våra kunder, samtidigt som vi arbetar för en hållbar utveckling.
Med pålitlighet och hög kvalitet ska vi vara bäst i branschen.
Välkommen till Syntema Norr!
/Mattias Åkesson, VD
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din partner för ytskikt och kulör
komplett leverantör av mät- och testutrustning för färg
ljusskåp
kulörmätare
färgmätningsprogram

labutrustning
kurser färglära
support program

glansmätare
skikttjockleksmätare
service mätinstrument

brytmaskiner
skakmaskiner
service maskiner

för mer info ring 0300-514 60, maila info@innovanordic.se eller besök www.innovanordic.se
4

UNIKA LÖSNINGAR FÖR VÅRA
TRÄKUNDER
Våra kunder har högt ställda krav. Därför jobbar vi med skräddarsydda lösningar för varje kund. Vi hittar rätt
lösning för underlaget som ska ytbehandlas enligt kundens krav på ytresistens, staplingsbarhet, torktid, kulör,
glans och så vidare. Dessutom ska produkten ha en ekonomisk fördel och vara den bästa sett ur miljöperspektiv,
samtidigt som den ska fungera i produktionen. Vi jobbar även med ett sortiment av brandskyddsprodukter.
För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med oss, och därför finns vi alltid tillgängliga för råd och
support om allt som rör ytbehandling. Vi arbetar med långsiktiga lösningar och utvecklingsarbete tillsammans
med våra kunder.

FÖR VACKRA OCH
SLITSTARKA YTOR

Sherwin-Williams Sweden AB | wood.sherwin.eu |
Industrigatan 5 | 195 60 Arlandastad | Tel 0381 261 00

ROSTSKYDD, PULVERMÅLNING
OCH SKRÄDDARSYDDA
YTBEHANDLINGAR FÖR METALL
Vi arbetar med kunder inom olika delar av metallindustrin, och har därför produkter anpassade för tre olika
inriktningar:
•
•
•

rostskyddsmålningsprodukter som är godkända enligt standarder som ISO 12944, SSG, Vattenfall och
Norsok,
skräddarsydda ytbehandlingsprodukter speciellt framtagna för kraven och önskemålen inom tillverkande
industri
pulvermålning, både legomåleri och för tillverkningsindustrin.

Dessutom kan vi erbjuda Fontezinc HR, som är världens första Svanenmärkta rostskyddsprodukt. Den är
vattenbaserad och har överlägsna rostskyddsegenskaper.
Vi jobbar med tre huvudleverantörer:
•
•
•

Tikkurila
Axalta
Sherwin-Williams

Ytor som gör skillnad
Med ansvar om miljön och lokal förankring erbjuder
vi över 300 miljömärkta produkter. I kombination med
tekniskt kunnande och pålitlig support hjälper vi våra
kunder att lyckas.
www.tikkurila.se
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Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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BRETT SORTIMENT AV UTRUSTNING
SAMT SERVICE
Syntema Norr säljer sprututrustning av olika märken och har ett brett sortiment av såväl el- som luftdrivna
pumpar. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi er att hitta rätt teknik för just er verksamhet och
tillhandahåller även installation och service.
I linje med vår önskan om att vara en helhetsleverantör för våra kunder erbjuder vi serviceavtal på sprutor
och pumpar – vi finns med er hela vägen från försäljning till er produktion. Tecknar ni ett serviceavtal så gör vi
förebyggande serviceunderhåll, men ni kan även lämna in era maskiner till oss för akuta reparationer, och vi
kan också komma ut till er för service på plats.

Giveaways | Presenter | Kläder
Trycksaker | Mässmaterial | Fordonsdekor
www.nordicvalue.se
9

VI FINNS HÄR FÖR ER
– HELA VÄGEN
I vår produktionsavdelning hanterar vi produkter från våra leverantörer, lägger in dem i vårt system och tar
emot beställningar och plockar ordrar. Vi håller lagervolymer från våra leverantörer, vilket ger en säkerhet för
våra kunder.
Men vi gör också mycket annat: vi nyanserar färger, färgar in lack, tillverkar betser, ställer in glanser och
viskositeter enligt kundernas önskemål och justerar halvfabrikat. Vi hjälper er med det ni behöver!
Alla industriföretag strävar efter en problemfri produktion, utan onödiga driftstopp och osäkerhet kring de
produkter som används. Grunden i vår verksamhet är att leverera färg och all tänkbar utrustning, men också
att tillhandahålla rådgivning och konsulthjälp. Med personligt engagemang, stor produktkunskap och ett brett
tjänsteutbud finns vi där för våra kunder, för att skapa en problemfri vardag.
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Order:
0910-507 25
order@syntemanorr.se
Hemsida:
www.syntemanorr.se
Säljare Trä:
Hans Larsson | 0910-507 09
Säljare Metall/Pulver:
Lars-Göran Fransson | 0910-507 19
Säljare/Tekniker Utrustning:
Mikael Löfstedt | 0910-507 11

• 21737 • www.jssverige.se

Adress:
Syntema Norr
Svedjevägen 1, 931 36 Skellefteå

