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Innovativ udvikling af maling til metal kan meget 
mere end at give jeres produkter en stærk og holdbar 
overflade. 
Coating udviklet specielt til jeres produktion kan 
forlænge produkternes levetid og modstandskraft, 
danne grundlaget for en mere miljøvenlig profil samt 
effektivisere jeres processer – eksempelvis ved at 
reducere tørretid eller give coatingen egenskaber, der 
passer bedre til jeres produktionsapparat, uanset om 

I arbejder med sprøjtemaling, dyppekar eller en helt 
tredje påføringsmetode.  
Nowocoat A/S udvikler og producerer metalcoating, 
som er modstandsdygtig i stærkt korrosive miljøer som 
eksempelvis til maskiner til landbrugs-, entreprenør- 
og vindmølleindustrien. Vi fokuserer på at anvende 
råvarer i coatingen, der dels giver dine produkter en 
mere holdbar overflade samtidig med at de skåner 
miljøet mest muligt. 

OPTIMER PROCESSER OG PRODUKTER 
MED EFFEKTIV COATING!



Hos Nowocoat har vi markedets bedste specialister 
til at udvikle i et helt nyt state-of-the-art 
laboratorium. 
Det betyder, at du og din produktion ikke behøver at 
blive begrænset af de produkter, der er på markedet 
allerede, for vi kan udvikle, producere og levere nye 
løsninger. Maling, coating og overfladebehandling 
som er udviklet til præcis jeres produktionsapparat 
og med fokus på præcis de egenskaber, I har behov 
for, for at få unikke konkurrencefordele i markedet.

Leveringssikkerhed og kvalitetssikring
I 2O18 kunne Nowocoat indvie en helt ny fabrik 
med alle de faciliteter og rammer, der skal til for 
at få en betydelig markedsandel ved at udvikle 
skræddersyede produkter til overfladebehandling af 
metal.  
Vi har kapaciteten til at producere 2O millioner 
liter maling om året, og vi har den know how 
og ekspertise der skal til, for at du får den rette 
mængde, på det rette tidspunkt til den rette pris.  

Kvalitetssikring og miljøhensyn følges uløseligt ad 
hos Nowocoat A/S, og derfor har vi valgt at være 
dobbeltcertificeret i ISO 9OO1 og ISO 14OO1, som en 
del af vores grundlæggende fundament. 

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER GIVER DET BEDSTE UDBYTTE
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OM NOWOCOAT
Hos Nowocoat A/S skaber vi fremtidens løsninger. 
På trods af at vi befinder os i helt nye og topmoderne 
omgivelser, så har vi rødder helt tilbage til 1861, og flere 
medarbejdere har været en del af vores udvikling i mere 
end 3O år. Derfor kan du forvente at tale med en erfaren 
ekspert, hver gang du henvender dig til Nowocoat A/S. 

SAMARBEJDE SKABER SUCCES! 
Når du indleder et samarbejde med os, får du ikke alene 
leveret den overfladebehandling, som passer til dit behov. 
Du får også mulighed for at trække på vores eksperter, 
som har et indgående kendskab til, hvordan processer kan 
optimeres gennem den rette coating – fra miljørigtige 
løsninger til effektiviseringer, energibesparelser og  
funktionelle egenskaber, som giver konkurrencefordele, 
der kan aflæses på bundlinjen. Målrettet udvikling baseret 
på dine udfordringer og muligheder, giver succes hver 
gang.  Vil du vide mere om, hvordan et samarbejde med  
Nowocoat A/S kan øge værdiskabelsen i din virksomhed, 
så kontakt os med det samme  
på telefon 75 5O 11 11 eller mail@nowocoat.dk


