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Innovativ metallfärg som ger dina produkter mycket 
mer än en stark och hållbar yta. 
Ytbehandling som är framtagen med produktionsfokus 
kan förlänga produkternas livslängd och hållbarhet, 
lägga grunden till en miljövänligare profil och 
effektivisera processerna – till exempel genom att 
förkorta torktiden eller ge ytbehandlingen egenskaper 
som är bättre anpassade till produktionsanläggningen, 
oavsett om ni jobbar med sprayfärg, doppkar eller 

annan påföringsmetod. 
Nowocoat A/S utvecklar och tillverkar metallfärg 
som är motståndskraftig i starkt korrosiva miljöer och 
bland annat passar till maskiner som används inom 
lantbruk, entreprenad och vindkraftsindustri. Till vår 
ytbehandling fokuserar vi på att använda råvaror som 
dels ger dina produkter en hållbarare yta och dels är så 
skonsamma som möjligt mot miljön.

OPTIMERA PROCESSER OCH PRODUK-
TER MED EFFEKTIV YTBEHANDLING!



Nowocoats branschledande specialister jobbar med 
produktutveckling i ett helt nytt och toppmodernt 
laboratorium. 
Det innebär att du och din produktion inte 
behöver begränsas av de produkter som redan 
finns på marknaden, eftersom vi kan utveckla, 
tillverka och leverera nya lösningar. Färg och 
ytbehandling som har tagits fram för att passa 
just din produktionsanläggning, med fokus på 
just de egenskaper som kan skaffa dig unika 
konkurrensfördelar på marknaden. 

Leveranssäkerhet och kvalitetssäkring 
Nowocoat inviger 2O18 en ny fabrik med alla 
faciliteter som behövs för att säkra en betydande 
marknadsandel genom utveckling av skräddarsydda 
produkter för ytbehandling av metall. Vi har 
kapacitet att producera 2O miljoner liter färg per år, 
och vi har all den kunskap och expertis som krävs för 
att se till att ni får de rätta mängderna i rätt tid och 
till rätt pris. 

Kvalitetssäkring och miljöhänsyn är oskiljaktiga 
hos oss på Nowocoat A/S, och i enlighet med våra 
grundvärderingar har vi därför valt att vara dubbelt 
certifierade enligt ISO 9OO1 och ISO 14OO1.
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OM NOWOCOAT
På Nowocoat A/S skapar vi morgondagens lösningar. 
Även om vi jobbar i en helt ny och modern miljö har vi anor 
ända från 1861, och flera av våra medarbetare har varit in-
volverade i vårt utvecklingsarbete i mer än 3O år. Därmed 
kan du räkna med att få tala med en erfaren expert varje 
gång du kontaktar Nowocoat A/S.

SAMARBETE SKAPAR FRAMGÅNG!  
När du inleder ett samarbete med oss får du inte bara lev-
eranser av den ytbehandling som passar just dina behov. 
Du får också tillgång till våra experter och deras ingående 
kunskaper om hur processer kan optimeras med rätt 
ytbehandling – från miljövänliga lösningar till effektiviser-
ing, energibesparing och funktionella egenskaper som ger 
konkurrensfördelar som kan avläsas i resultatet. Målinrik-
tad utveckling som utgår från just dina utmaningar och 
möjligheter är alltid ett lyckat framgångsrecept. Vill du 
veta mer om hur ett samarbete med Nowocoat A/S kan 
öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på telefon  
75 5O 11 11 eller kontakta oss på mail@nowocoat.dk


