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Varaudu
tulevaan
Olemme juuri nyt haastavassa ja ennen kokemattomassa tilanteessa
meistä johtumattomista syistä.
Emme voi itse vaikuttaa yleismaailmalliseen tilanteeseen, mutta on
paljon asioita joihin voimme tarttua odotellessamme paluuta normaaliin aikaan.
Ne toimijat jotka nyt kehittävät toimintojaan kouluttamalla ja huoltamalla, ovat vahvoilla työtilanteen taas vakiintuessa. Nyt on aika
kehittää ja toteuttaa ne muutos- ja parannusajatukset, jotka ovat
aiemmin jääneet vain ajatuksen asteelle ja kiireen jalkoihin.
Ota nyt ensimmäiset LEAN-askeleet; selkeytä, systematisoi, siivoa,
standardisoi, seuraa, ja huolehdi samalla työskentelyturvallisuuden
paranemisesta. Kehitä toimintoja ja ole valmiina, niin mekin teemme.
Lue lehdestämme vauriokorjaamoiden uusista ratkaisuista ja toteutustavoista ja kysyy lisätietoja, kun koet jonkin asian sopivan juuri sinulle ja
toiminnallenne. Luodaan yhdessä aiempaa sujuvampi vauriokorjauksen
tulevaisuus.
Antoisia lukuhetkiä

Tom Sandell
Cora Refinish Oy

Ajankohtaista
Arvonnan voittaja
Edellisen asiakaslehtemme lukijakyselyn arvonnassa Garmin Forerunner 35 -aktiivisuusrannekkeen voitti Jarmo Keskilammi, Volvo Truck Center Vantaa.
Onnittelumme voittajalle.

Tavoitat meidät nyt entistä paremmin
Sujuva asiointi on meille tärkeää. Paransimme tavoitettavuuttamme ja siirryimme käyttämään Elisa Ring -mobiilivaihdetta, joka mahdollistaa aiempaa nopeammat takaisinsoitot
ja yhdistämisen toiselle henkilölle.

Seuraa meitä Somessa
Olethan huomannut, että löydät Coran myös sosiaalisen median kanavista?
Hae Cora Refinish Oy Facebookissa ja LinkedInissä, tykkää ja ota meidät seurantaan.
Facebook-julkaisujamme voit lukea myös ilman rekisteröitymistä kotisivujemme kautta.
Löydä tuoreimmat kuulumiset, kampanjat ja tuoteuutuudet sekä osallistu ja kommentoi
julkaisuja. Pysy perillä mitä Corassa tapahtuu.
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PPG-asiakkaat ovat tyytyväisiä
uuteen aikakauteen
PPG:n automaattinen MoonWalk-väriensekoituskone on
herättänyt mielenkiintoa ympäri Suomen. Uusia toimituksia on
tulossa kuluvalle kesälle jo useita.

Sävyjen sekoittamisen uusi aikakausi pitää sisällään jopa 10
kertaa tarkemmat sekoitukset verrattuna käsin tehtyyn
punnitukseen
Automaattinen sekoituskone tuottaa huomattavasti paremmin
täsmääviä sävyjä ja tätä kautta maalaamon työn laatu paranee.
Automatisointi poistaa sekoitusprosessista inhimilliset virheet.
”Laitetta voisi suositella jokaiseen Suomen maalaamoon juuri
noiden edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella. Kokonaisuutena se helpottaa ja vapauttaa työntekijän aikaa niihin
töihin, mitkä eivät MoonWalk-koneella onnistu”, Miika toteaa.
MoonWalk on kehitetty minimoimaan maalijätteen määrää, jolloin maalaamossa voidaan nauttia siististä maalinsekoitushuoneesta ilman roiskeita. Avatut maaliastiat säilyvät itse laitteessa, joka kokonsa puolesta sopii jokaiseen sekoitushuoneeseen.

Mielenkiinnon kasvu automaattista sekoituskonetta kohtaan tuskin tulee kenellekään yllätyksenä, varsinkin kun puhutaan innovatiivisesta ja ympäristöystävällisestä laitteesta, joka
säästää työaikaa ja pitää sekoitushuoneen siistinä sekä turvallisena.

”MoonWalkilla on myös mahdollista pienentää varastoarvoja.
Laite näyttää pullojen sisällön määrän, eikä kaikkia pulloja tarvitse siis olla varalla, mikäli kulutus on pientä. Ja kyllähän tuo
laite tuo myös uskottavuutta toimintaan, kun laitteisto on viimeisen päälle ja panostetaan siihen, että asiat tehdään niin
hyvin kuin olemassa olevalla tekniikalla voidaan tehdä”, toteaa
Miika lopuksi.

Suomen ensimmäisen MoonWalk-käyttäjän Auranmaan Auto
Oy:n toimitusjohtaja Miika Sahalaakso antoi suoraa palautetta laitteen toiminnasta. Laite asennettiin heille käyttökuntoon lokakuussa 2019.
”Ainakin tuo laite vapauttaa maalarin työaikaa muihin tehtäviin
maalinsekoituksen ajaksi. Pienien maalimäärien sekoittaminen
on helpompaa, kun tarkkuus on käsin sekoitusta tarkempi”,
kertoo Miika.
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Esittelemme seuraavissa asiakaslehdissämme lisää
Suomen MoonWalk-käyttäjiä. Olethan sinäkin heidän joukossaan.

On aika päivittää PaintManagerkaavaohjelma
Päivitä PPG:n tuttu kaavaohjelma maksutta uuteen PaintManager XI –versioon ja varmista sujuva työskentely. Ohjelma päivittyy automaattisesti internet-yhteyden avulla, jolloin käyttäjällä on uusimmat kaavat ja ominaisuudet aina käytettävissään.
PaintManager XI:stä löytyvät myös kaikki vanhan ohjelman
hyvät ominaisuudet.

gaton internet-yhteys. Lisäksi ohjelma voidaan asentaa
niin, että yksi maalaamon tietokoneista toimii pääkoneena ja
muut sekoituspisteet käyttävät samaa tietokantaa. Tämä mahdollistaa sen, että syötetyt omat kaavat ja mittaustulokset ovat
välittömästi käytettävissä kaikilla työpisteillä.
Siirtyminen uuden ohjelman käyttäjäksi on helppoa. Automatisoidun toiminnon avulla kaikki tieto, kuten käytetyt
sekoitussuhteet, omat kaavat ja työhistoria, siirtyvät vanhasta ohjelmasta uuteen.
Tuotteiden ohjehinnat päivittyvät ohjelmaan automaattisesti.
Kun asiakaskohtaiset alennukset on kerran syötetty ohjelmaan, on helppo verrata materiaalikustannuksia laskutettavaan
summaan.
Pyydä linkki ja asennustunnukset Corasta tai jälleenmyyjältäsi.

Työskentelyä helpottavia uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi
mahdollisuus lukea mittaustulos värimittarista langattomasti
kaavaohjelmaan. Ainoa edellytys on maalaamon toimiva lan-

Tarvitsetko tehokkaamman tietokoneen sekoitushuoneeseen?
Pyydä tarjous ATEX-hyväksytystä kosketusnäytöllisestä TouchMix-tietokoneesta.

Sijaisautot ProMan avulla hallintaan
Yksi ProcessManager-tuotannonohjausjärjestelmän suosituista ominaisuuksista on varauskalenteri vuokraautoille. Monet kolarikorjaamot tarjoavat mahdollisuutta vuokra- tai sijaisautolle sen ajaksi, kun asiakkaan oma auto
on korjauksessa.

telmään liittää myös muiden palveluntarjoajien vuokra-autoja. Järjestelmä
lähettää vuoka-auton tarpeesta tilauksen
autovuokraamoon automaattisesti, kun
siitä on merkintä kalenterissa. Tällä säästetään turhia puheluita ja tilaamisen
vaiva.

ProcessManagerista löytyy oma varauskalenteri, josta voidaan seurata vuokraautojen varaustilannetta, eikä
samaa autoa tule luvattua kahdelle asiakkaalle saman aikaisesti. Mikäli kaikki
omat autot ovat käytössä, voidaan järjes-

Tieto vuokra-autosta tallentuu korjattavana olevan auton työkortille. Vuokraauton ja asiakkaan tiedot ovat tallessa samassa paikassa, ja järjestelmästä
voidaan tulostaa autosta luovutuslomake, jonka avulla asiakas kuittaa auton

itselleen käyttöön. Tarvittaessa pystytään esimerkiksi vahingon tapahduttua
selvittämän
jälkikäteen tietyn auton käyttäjä.
Näppärä ominaisuus on myös automatisoidut tekstiviestit, joilla asiakkaalle voidaan ilmoittaa sovitusta korjausajasta tai
auton valmistumisesta. Nämä
ovat asioita, jotka auttavat poistamaan
turhat rutiinit ja unohdukset työskentelystä.
Ota ProMa käyttöösi ja lähde matkalle
kohti sujuvampaa työskentelyä.
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Ahvenanmaan kolme suurinta autoliikettä
perustivat yhteisen vauriokorjaamon
Autoliikkeet Bifa Ab Bilfirma, Hå-We
Bil Ab ja Zebrabil Ab ovat perustaneet vauriokorjaukseen keskittyvän yhteisyrityksen. Ålands Fordonsskadecenter Ab on
vauriokorjaamo, joka suorittaa ajoneuvojen muovi- ja peltikorjaustöitä sekä automaalausta.
”Kaikilla kolmella autoliikkeellä on olemassa olevat mekaaniset
korjaamot, joissa suoritamme asiakkaidemme autojen huoltoja. Sitä vastoin olemme kaivanneet hyvin toimivaa peltikorjaamoa ja maalaamoa. Vauriokorjaamoyhtiön perustamisen
ansiosta voimme nyt tarjota asiakkaillemme entistä parempaa
palvelua”, kertoo toimitusjohtaja Simon Holmström Zebrabil Ab:sta.
“Skadecenter tulee käynnistyttyään keskittymään ensisijaisesti
omistajayhtiöiden edustamiin omiin merkkeihin, mutta tavoite
on luonnollisesti kyetä palvelemaan koko Ahvenanmaan markkinoita automerkistä riippumatta”, toteaa toimitusjohtaja Tony
Saarinen Bifa Ab Bilfirmasta.
"Vauriokorjaamon toimitusjohtaja on Andreas Backlund, jolla
on pitkä ja kattava työkokemus autoalalta ajoneuvojen korjausten ja huoltojen parista. Vuodesta 2013 lähtien Andreas on
työskennellyt eri rooleissa Pohjola Vakuutuksessa", sanoo toimitusjohtaja Niclas Fagerlund Hå-We Bil Ab:sta. Fagerlund itse toimii uuden vauriokorjaamoyhtiön hallituksen
puheenjohtajana.
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Uuden vauriokorjaamon varusteisiin kuuluu mm. Celette XTrac -minipenkki ja peltikorjaamon tarviketoimitukset hoidetaan nykyaikaisesti ProcessManager-varastonhallintajärjestelmän avulla.
Oman maalaamon valmistuttua värien sekoitukset hoituvat
automaattisesti PPG MoonWalk -sekoituskoneella. Nykyiset
maalaustyöt tehdään alihankintana yhteistyömaalaamossa,
jossa työtilaukset ja kuljetukset hallinnoidaan ProMa -toiminnanohjausjärjestelmällä.

Sähköhiomakone vs. paineilmakone
Sähköhiomakoneiden suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mutta paineilmakoneille on edelleen kysyntää korjaamoissa ja maalaamoissa. Esittelemme Mirkan sähköhiomakoneen hyötyjä verrattuna perinteiseen paineilmakoneeseen.
Pienempi sähkönkulutus
Paineilmaisten hiomakoneiden kompressori tarvitsee moninkertaisen määrän sähköä tuottaakseen saman tehon kuin suoraan sähköverkkoon kytketty hiomakone (esimerkkilaskelma
alla).
Kompressorin hankinta & huollot
Kompressorin hankinnasta ja huollosta aiheutuu aina kustannuksia. Lisäksi vuotavat liittimet ja letkut aiheuttavat painehäviötä, jolloin kompressori joutuu käymään turhaan. Painehäviöt
paineilmaverkossa voivat aiheuttaa myös hiomakoneen hetkellisen “hyytymisen”. Tätä ongelmaa ei ole sähkökäyttöisillä hiomakoneilla. Sähköhiomakoneiden käyttö myös vapauttaa lisää
kapasiteettia muille paineilmalaitteille.
Parempi tasapainotus
Sähkökäyttöisten hiomakoneiden tasapainotus on parempi
kuin paineilmakoneissa, mikä vähentää ylimääräistä tärinää ja
vähentää näin tärinäperäisten ammattitautien riskiä (mm. valkosormisuus).

Käyttäjäystävällisyys
Sähkökäyttöisissä hiomakoneissa on selkeämpi kierrosluvun
säätö verrattuna paineilmakoneisiin. Paineilmakäyttöiset koneet ovat usein myös kovaäänisempiä. Mirkan sähköhiomakoneet valmistetaan Suomessa ja niissä on Bluetooth-liitettävyys sekä integroitu tärinäsensori, jotka
yhdessä myMirka-sovelluksen kanssa mahdollistavat digitaalisia lisäpalveluita.

Esimerkki: Maalaamolla on käytössään paineilmakone ympäri vuoden (20 päivää kuukaudessa, neljä tuntia päivässä). Kone tarvitsee kompressorin, joka tuottaa vähintään 400 litraa minuutissa. Tähän päästään kolmen pilkku
kuuden kilowatin kompressorilla.
Arvio energiankulutuksesta perinteiselle
paineilmakoneelle:

Arvio energiankulutuksesta Mirka® DEROS
-sähköhiomakoneelle:



(teho 3,6) x (tunnit 4,0) x (energian hinta 0,18 €*)
= 2,59 €/pv



(teho 0,35) x (tunnit 4,0) x (energian hinta 0,18 €*)
= 0,25 €/pv



20 työpv/kk = 51,80 €/kk



20 työpv/kk = 5 €/kk



12 kk= 621,60 €/v



12 kk = 60 €/v

Sähköhiomakonetta käyttämällä säästöä syntyy vuodessa 561,60 euroa.
*Hinta riippuu sähköyhtiöstä
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Nyt on aika huoltaa maalauskammio

KAMPA

NJA!

		Suodattimet vaihtoon
Ennakoi suodattimien vaihtotarve ja
tilaa heti.
Kattosuodatinpalojen toimitusaika on 2-3 viikkoa.

Suodattimet%)

Väriloukkusuodatin 0,5 x 20 m 			
Väriloukkusuodatin 0,6 x 20 m 			
Väriloukkusuodatin 0,7 x 20 m			
Väriloukkusuodatin 0,75 x 20 m			
Väriloukkusuodatin 1 x 20 m			
Väriloukkusuodatin 1,5 x 20 m			
Andrea väriloukku 91 cm x 11 m			
Andrea väriloukku 100 cm x 10 m		

36,00 €
43,00 €
50,00 €
54,00 €
72,00 €
108,00 €
80,00 €
80,00 €

Kattosuodatin leikattuna yli 0,2 m2		
Karkeasuodatin 0,6 x 20 m rll			
Karkeasuodatin 1 x 20 m rll			

16,00 €
60,00 €
60,00 €

USI poistopuolen suodatin 8 taskuinen 2 kpl			
USI tuloilman esisuodatin 8 taskuinen 2 kpl			

96,00 €
83,00 €

Lattiasuodatin HS-PA

Kattomatto HS-A/600G

Milloin viimeksi tarkistit paineilmaerottimen suodatinpatruunat?
Maalauskammiossa käytetään paineilmaerotinta, joka suodattaa
ilmasta kosteuden ja epäpuhtaudet (öljy, roskat, pöly,
metallihiukkaset).
Erottimen toiminnan kannalta on tärkeää huolehtia suodattimien
riittävästä puhdistuksesta ja vaihdosta, jotta paineilma
pysyy puhtaana ei-toivotuista epäpuhtauksista.
Tuotenumero		
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Hinta

138933

Hieno - ja aktiivihiilisuodatin pakettina

230,00 €

22160

Pronssisuodatin

40,00 €

215053

Suojakotelo erottimille

11,50 €

Nyt on aika huoltaa maalauskammio
Nyt on aika tehdä maalauskammion pakollinen huolto ja pesu.
Maalaustilojen huolto jää usein kiireen takia tekemättä ja tilanteeseen havahdutaan
vasta, kun kammio ei toimi.
Käytä hyväksesi tämän hetkinen tilanne ja huolehdi maalaustilojen kunnosta, jotta
tilanteen normalisoituessa tuotanto ja läpimeno ovat mahdollisimman tehokkaita.

Puhtaan valkeat seinät
Valmis maalipaketti, jolla maalaat kammion seinät.
Paketti sisältää:
- 20kg Maalauskammiovalkoinen
- 5L 9-070 kovetetta
- 5L 1-480 ohennetta
Tuotenumero		
SELEKAMPANJA/E20

Hinta
Maalauskammiovalkoinen		300,00 €

VOC-VA

Poistaa roiskeet

PAA

Vesiohenteinen maalinpoistoaine. Käytännöllinen
maaliruiskujen, maalinsekoituspöytien yms. puhdistukseen.
Tuotenumero		
CBP 05

Hinta
50,00 €

Maalinpoistoaine

Suojaa kammion seinät
Valkoinen kuorittava suojapinnoite suojaa kammion seiniä ruiskutussumulta.
Ympäristölle ystävällinen biologisesti hajoava tuote.
Ruiskuta uusi kerros kammion likaantuessa, jolloin poistaminen on helppoa.
Tuotenumero		
CPP 17

Hinta

Maalauskammion seinien suojapinnoite

110,00 €

Riittoisa kammion suoja-aine
Läpinäkyvä, tahmea ja pois pestävä suojapinnoite,
joka sitoo pölyn itseensä. Saatavissa kahdessa pakkauskoossa.
Kulutus noin 12L/ kammio.
Tuotenumero		

Hinta

CBP 05

Kammion suoja-aine 5L

25,00 €

CBP 25

Kammion suoja-aine 25L

95,00 €
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Nestemäinen kammion suoja-aine

EI TA

HMA

A

Ruiskutetaan kuten Cabine Protect -läpinäkyvä ja pestävä pinnoite sillä erolla,
että tuote kuivuu kokonaan eikä jää tahmeaksi.
Pestään pois vedellä ja pesusienellä.
Tuotenumero		

Hinta

CLM 05

30,00 €

Kammion suoja-aine

Muista valaistus
CPF-suojakalvo on läpinäkyvä, liimautuva kalvo maalauskammion valojen suojaamiseen. Himmentää valaisutehoa mahdollisimman vähän.
Tuotenumero		

Hinta

CPF 10

400mm x 50m		45,00 €

CPF 11

600mm x 100m		95,00 €

Puhtaat pinnat
Valkoinen polypropyleeni-tarrakalvo on suunniteltu suojaamaan
sekoituspöytiä ja lattioita ohiruiskutukselta ja maaliroiskeilta.
Tuotenumero		

Hinta

PRF 600

60cm x 25m		60,00 €

PRF 1200

120cm x 25m		120,00 €

Tiivistä saumat
Valkoinen ilmastointiteippi PRF 600 tai 1200 itseliimautuvien kammionsuojakalvojen
saumojen tiivistämiseen.
Tuotenumero		
CPT 50

Ilmastointiteippi

Hinta
8,00 €

Perinteinen suoja-aine kammioon
Läpinäkyvä, tahmea ja pois pestävä suojapinnoite,
joka sitoo pölyn itseensä. Kulutus noin 15L/ kammio.

Tuotenumero		
CBP 10B
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Kammion suoja-aine 10L

Hinta
40,00 €

Maalauskammion seinien suojakalvo
Staattinen ja maalia imevä valkoinen suojakalvo, joka leikataan
sopivan kokoiseksi suojaamaan maalauskammion seiniä
ruiskutussumulta.
Tuotenumero		
PLA 32

Suojakalvo 270cm x 100m

Hinta
50,00 €

Sitoo pölyt
Tehokas seos, joka estää pölyn leviämisen maalauskammion sisällä, maalaamossa ja
varastossa. Dust Control ionisoi pölyn niin, että se kerääntyy ryppäiksi, jotka ilmaa painavampina eivät pysty leviämään ilman mukana. Helppo ruiskuttaa Finixan
paineruiskupullolla.
Tuotenumero		
DUC 10 + DUC 50

Hinta

Dust control 10L + Paineruiskupullo

65,00 €

Helpompi sekoittaa
Maaliensekoituksessa käytettävä vaaka on helppo pitää puhtaana vaihdettavien suojusten avulla. Näytön ollessa puhdas lukemat näkyvät paremmin.
Tuotenumero		

Hinta

YDC03PMA-C010

Tukipilarin suojus 10 kpl

55,00 €

YDC03PMA-WP10

Punnituslevyn suojus 10 kpl

30,00 €

YDC03PMA10

Näytön suojus 10 kpl

42,00 €

Esitteen tarjoukset ovat voimassa
30.6.2020 saakka.
Kaikki hinnat alv 0 %.

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi
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Autoklinikka-yhtiöille uusi toimipiste
Vaasaan
Autoklinikka-yhtiöt on avannut Vaasassa uuden nykyaikaisen kolarikorjaamon, jossa jokaiselle toiminnolle ja työkalulle on
varattu sen tarvitsema tila. Maalaamon varustelussa on panostettu sekä uudenaikaisiin tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin, että hyviksi koettuihin ergonomisiin laitteisiin.

Esikäsittelytila ja maalauskammio on varustettu lattiarakenteeseen upotetuilla Herkules-nostimilla ja esikäsittelytilan
katossa on IRT-kiskokuivain.

Esikäsittelytilassa varusteiden sijoittelu sekä letkujen ja
kelojen säilytys on hyvin järjestetty. Takaseinän
ohjaimet eri työvaiheisiin ovat lähellä käyttäjää.

Jokaisella esikäsittelypaikalla voi vuorollaan maalata, vaikka
viereisillä paikoilla esikäsittelytyö samanaikaisesti jatkuu keskeytyksettä.
IRT-kiskokuivain on käytettävissä vuorollaan kaikilla alueilla,
joka myös osaltaan parantaa laitteen käyttöastetta.
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Ruiskunpesuhuoneessa laitteiden valinnassa on panostettu
tehokkuuteen ja nopeuteen.
Pohjaväriruiskujen ja työvälineiden pesuun on erillinen pesulaite, jolloin pintaväriruiskujen pesupiste säilyy puhtaampana.
Pesutinneriä ja ympäristöä säästävä Drester Dynamic Triple järjestelmän avulla huolehditaan siirtopumppujen pesutinnerin kierrätyksestä helposti ja siististi.

PPG:n ProcessManagerilla hoidetaan tarvittavat täydennystoimitukset yhdessä sovittuina päivinä.
Varastoitavilla tuotteilla on korjaamossa omat määrätyt paikkansa, joka selkeyttää toimintaa ja parantaa siisteyttä. Hyllyreunan viivakoodit pitävät osaltaan tätä järjestystä yllä.

Kun PPG:n MoonWalk sekoittaa tarvittavat pintasävyt, voidaan sillä aikaa keskittyä tuottavan työn tekemiseen.
Tässä maalaamossa tehokkuus ja turvallisuus paiskaavat kättä
sulassa sovussa.
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Cora Akatemia ja PPG:n
johtamiskoulutus
Cora Akatemia - koulutus omassa
maalaamossa
Voit tilata räätälöidyn koulutuksen omaan maalaamoosi. Värin sävytys,
matalapeittoisten sävyjen ruiskutus ja kolmikerrossävyjen ruiskutus
ovat joskus haasteellisia, jolloin oikean tekotavan hallitseminen
maksaa investoinnin vähentyneitä uusintatöinä. Koulutuksen sisältö
räätälöidään aina tapauskohtaisesti yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Lisätiedot ja tilaus
Jani Salminen, myyntipäällikkö
puh. 040 900 6541
jani.salminen@corarefinish.fi
Rauno Huopainen, myyntipäällikkö
puh. 040 900 6547
rauno.huopainen@corarefinish.fi

Koulutuksen hinta on 890 euroa/päivä + alv 24 %.
Hintaan lisätään kouluttajan matkakulut.

PPG:n johtamiskoulutus
Automaalaamon johtaminen vaatii kokonaan erilaisia taitoja verrattuna aikaan vain 5–10 vuotta sitten. Asiakkaat ovat muuttuneet suuremmiksi, ja he vaativat aiempaa alhaisempia hintoja ja nopeampia korjausaikoja.
Näillä uusilla haasteilla on vaikutus myös johtajan rooliin. Pystyäksesi
täyttämään asiakkaiden uudet vaatimukset on tärkeää, että yrityksesi
toimii niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tämä on paras tapa varmistaa, että maalaamo toimii kannattavasti myös tulevaisuudessa.
Sinun on samanaikaisesti kyettävä johtajana ohjaamaan työntekijöitäsi
turvallisesti läpi tarvittavien muutosten, saavuttaaksenne toivotut
parannukset maalaamon tehokkuudessa.
Keskeinen taito muuttuvilla jälkimarkkinoita on varmistaa työntekijöiden motivointi niin, että he antavat aina parhaansa. Onnistumalla
tässä varmistat, että maalaamosi säilyttää palveluksessaan toimialan
parhaat työntekijät – ja houkuttelee heitä lisää.
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PPG Management courses - kurssisarja järjestetään PPG:n koulutuskeskuksessa Kööpenhaminassa.
L1 - Tulevaisuuden maalaamo LEAN:n ja
MVP:n avulla, 2 päivää.
PPG:n johtamiskurssien ensimmäinen osa.
L2 - Muutosten hallinta automaalaustoiminnassa, 2 päivää
Käännä vaikeat muutokset yrityksen eduksi.
L3 - Nopeat parannukset - LEAN MVP – koulutus maalaamossasi, 3 päivää.
Kokeile periaatteita omassa työympäristössäsi.
Lisätiedot ja tilaus
Tom Sandell, toimitusjohtaja
puh. 040 900 6524
tom.sandell@corarefinish.fi

Coran Rekiretki 2020
Cora saattaa yrittäjät yhteen

Coran verkostoitumisleireillä kehitämme yhteishenkeä ja
luomme uusia ystävyyssuhteita asiakkaittemme kesken. Keskustelut ja kokemusten jakaminen kollegoiden kanssa ovat hyödyllisiä, ja maastossa yhteisen harrastuksen parissa puuhaten
tutustuu kaveriin nopeasti. Tuttujen kesken haasteellisimmistakin työasioista on helpompi avautua.

Tällä kertaa raskaalla, mutta riemukkaalla kuuden hengen verkostoitumissafarilla moottorikelkkailtiin Levin Coranpesästä Luostolle, sieltä Saariselälle ja seminaaripäivän jälkeen
takaisin Leville. Neljä päivää kestäneen kierroksen lisäksi pidettiin orientaatio- ja palautepäivät. Kelkkailukilometrejä kertyi
runsaat seitsemänsataa.

Janne Kallonen, JK Paintline Oy, Rovaniemi:
”Monta asiaa opin tämän reissun aikana. Kaikki yritykset toimii eri lailla ja kollegoilta saa niksejä myös omaan toimintaan.”
Jouko Kankaanpää, Lakeuden Automaalaamo Oy, Kempele:
”Hieno reissu kokonaisuutena, niin porukka kuin sisältökin. Leirillä saa näkemystä kuinka muualla toimitaan ja tapaa muita
yrittäjiä.”
Jarmo Mäkihalvari, Kittilän Autopeltikorjaamo Oy, Kittilä:
”Oli kyllä hieno reissu.”
Coran edustajina ja oppaina olivat Jani Salminen ja Jarmo
Tuovinen.

Tero Julkunen, Automaalaamo Julkunen Oy, Tuusula:
”Ihan on ikävä ollut näitä reissuja. Hyvä, että lähdin.”
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CORA Refinish
Asiakaslehti
Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.
CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

Siisteyttä ja tehoa työpisteelle
Liikuteltava työpöytä kevyisiin töihin edullisesti Corasta.
Sekä pöytätason että hyllyn pinnassa on luistamaton kumipinnoite, jonka ansiosta tarvikkeet pysyvät hyvin pöydän päällä sitä
liikuteltaessa. Pöydän kaikki neljä pyörää ovat lukittavissa.
Paperirullanpidikkeeseen voidaan laittaa enintään 390 millimetrin
halkaisijalla olevan paperirulla. Jätesäkin pidikkeen halkaisija on
290 millimetriä. Pöydän mitat 1350 x 760 x 900 mm.

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN
RATKAISU
CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN
VAURIOKORJAAMON
VÄLINEET
Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.
– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.

Tarjous 275 € (alv 0 %)
Kampanja voimassa 30.6.2020 saakka tai niin kauan, kun pöytiä riittää.
Toimituskulut veloitetaan erikseen.
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QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
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