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Investerer 30 millioner i nytt malingsanlegg
Gir enda bedre kvalitet og betydelig kortere leveringstid
– Vi merker godt at flere og flere ønsker seg fabrikkmalt Kjernekledning, og etterspørselen
har økt hvert år siden vi første gang investerte i malingsanlegg i 2004, forteller
administrerende direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen.
Etterspørselen etter fabrikkmalt kledning er stadig økende, og folk ønsker en fiks ferdig
behandlet kledning på veggen, enten ved bygging av nytt hus, eller ved rehabilitering. For å
kunne tilby dette, samt redusere leveringstiden, har Hasås investert 30 millioner i nytt
malingsanlegg.

Svarer på etterspørselen fra kunder
– Med dette malingsanlegget skal vi være den foretrukne leverandøren av fabrikkmalt
kledning. Med raskere levering, samt alle fordelene en fabrikkmalt kledning gir, svarer vi opp
forventningene kundene har. Vi leverer nå raskere enn noen gang, og har i tillegg mulighet til
å skru produksjonen ytterligere opp hvis markedet krever det, opplyser Engebretsen.
Å få kledningen fabrikkmalt har mange fordeler. Det åpenbare er at du slipper å gjøre
malejobben selv. I tillegg blir alle kledningsbord grunnet og malt før de settes på veggen, noe
som gjør at krympestriper unngås, og du minimerer sjansen for råteskader. Hasås
samarbeider dessuten med malingsleverandøren Jotun, og dermed kan du få Kjernekledning
fabrikkmalt i akkurat den Jotun-fargen du ønsker.
Med nytt malingsanlegg på plass, blir også logistikken smartere og mer effektiv, samt at hele
produksjonen blir mer miljøvennlig.
– Vi sparer mange kilometer med truck-kjøring ved å samle hele maleprosessen for to til tre
strøk, samt lagring, i samme bygg. I tillegg reduserer vi energiforbruket med bruk av
moderne teknologi og gjenbruk av varme, forklarer Engebretsen.

Bygger konkurransekraft inn i fremtiden
Det nye malingsanlegget gjør at leveringstiden på fabrikkmalt Kjernekledning blir betydelig
kortere, som igjen vil gjøre Hasås mer konkurransedyktige.
Det eksisterende anlegget, skal fortsette som før og vil gi økt total kapasitet. Det nye
malingsanlegget, sammen med det opprinnelige, gir Hasås bedre kapasitet til å levere
behandlede skreddersøm-produkter, enten med maling eller beis. Leveringstiden reduseres
betydelig både på store og små ordre, samt på spesialordre med skreddersøm.

– Med den økte fleksibiliteten to malingsanlegg gir, kan vi ha stort fokus og kapasitet til å
teste ut, og utvikle nye og miljøvennlige overflatebehandlinger parallelt med den daglige
produksjonen.
Engebretsen og Hasås håper på positiv respons i markedet med sin nyeste investering:
– Med kortere leveringstid på vår populære fabrikkmalte Kjernekledning, samt mer
fleksibilitet på alt fra små til store bestillinger håper vi å svare opp det markedet ønsker seg
mest, nemlig raske leveringer og høy kvalitet, avslutter Jan-Erik Engebretsen.
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