CROMAX-KUNDE SETTER NY REKORD
MED LAKKERING AV 31 BILER PÅ
SAMME DAG

I august samarbeidet et team av teknikere fra Billakkspesialisten A/S, en av Norges største
forhandlere av billakk, med sin kunde Sarpsborg Lakkering A/S, i et vellykket forsøk på å
sette ny norsk rekord i lakkering av flest biler, i løpet av en arbeidsdag.
En travel dag på jobben
Utfordringen gikk av stabelen hos Sarpsborg Lakkerings AS, ti mil sør for Oslo, mellom
klokken 07 og 15, med bare en 30-minutters lunsjpause. I løpet av de syv og en halv timene,
lakkerte og bearbeidet Kenneth Skistad, medeier av Sarpsborg Lakkering AS og en erfaren
lakkerer, imponerende 31 biler i en og samme lakkboks. Og produktene som ble brukt til å
oppnå denne bragden? Han brukte utelukkende Cromax Pro Basecoat og vår Ultra
Performance Energy Clear CC6700 samt High Productive Surfacers 1051R i hvitt og 1057R i
svart.

Alle bilene ble lakkert i samme lakkboks,
tre og tre om gangen, hos Sarpsborg
Lakkering AS

Tre og tre biler ble tatt med inn i lakkboksen om gangen. Da utfordringen hadde pågått i en
og en halv time, hadde Kenneth allerede lakkert 11 biler, og ved lunsjtider var han kommet
opp i et forbløffende antall på 19.
Rekordholderne
Raymond Nikolaysen, teknisk sjef for Billakkspesialisten, uttalte: «Målet vårt var å se hvor
mange biler vi kunne lakkere i løpet av en vanlig arbeidsdag, og vi er stolt over at vi klarte å
slå norgesrekorden. Med tanke på hvor lett det er å bruke Cromax og hvor nøyaktige

Produktiviteten til Cromax ble demonstrert
på beste måte

resultatene blir, var Cromax Pro Basecoat og Ultra Performance Energy Clear CC6700 det
opplagte valget for denne oppgaven. Denne utfordringen fikk virkelig demonstrert hvor
produktiv Cromax er.»

Salgssjef i Norge, Ove Eidhammer, uttaler: «Vi er svært glad for å se at vi kunne hjelpe
forhandleren vår med en så kolossal utfordring. Å lakkere 31 biler på en og samme
arbeidsdag er helt fantastisk. Det er bare å gratulere Billakkspesialisten AS og Sarpsborg
Lakkering AS!»
For å se en spesiell tidsforkortet video av dagen på Facebook, kan du gå inn på:
https://www.facebook.com/watch/?v=2140783056164615
31 biler ble lakkert i løpet av en 7,5-timers
arbeidsdag
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IKKE GÅ GLIPP AV EN NY HISTORIE!

