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= INNOVATION
Strategi
-Vi har klara mål
-Vi tillför spraysegmentet ny-tänk , inom tekniker och produktlanseringar.
-Vår styrka är, vår långa erfarenhet och kunskap inom segmentet.
-Vi vet våra kunders och slutkonsumenters behov

Vårt uppdrag
-Vi gör sprayfärgning lättare

Vår vision
-

Vi har Europas mest komplexa sortiment inom kategorin sprayfärg
Vår teknologi och vårt sortiment är banbrytande och saknar motstycke.
Vi förstår våra kunders behov och ligger därför steget före i lanseringar

Vad gör oss annorlunda mot konkurrenterna?
-

Patenterade spraymunstycken som tar bort rinningsefekten.
Mer färg i burken än konkurrenternas ( upp till 3 m² täckyta)
Kan spraya närmre föremålet för att minska spridningsrisk
Färger som tål lösningsmedel och har hård yta på slutresultatet.
Bättre kommunikation på produkter med tydliga rekommendationer.
Klara instruktioner för användning.
Butikslösningar samt information runt som saknar motstycke.
Ralsegment som täcker in allt som efterfrågas.

SORTIMENT
ZERO är den säkraste och miljövänligaste sprayfärgen som någonsin tagits fram ,
tack vare sin unika vattenbaserade teknologi.
Maston Zero innehåller inga farliga tillsatser eller lösningsmedel och detta gör att
den kan användas lika lätt inomhus utan att det blir starka dofter.
VOC innehållet har reducerats till 340 g/l och gör den flamsäker och gör produkten
därför mer lätthanterlig.

Maston One® sprayfärg för utom- och inomhusbruk. Kan användas till de flesta
ytor som.
Trä, metall, hårdplast, vinyl, sten, betong, glas och flera andra material.
Dess sammansättning och teknologi gör att täckförmågan och slutresultatet blir
fullgott redan efter första lagret..
Täckyta per 400 ml upp till 3 m2 beroende på underlag.
Har ett fullgott UV skydd på produkter som exponeras i väder och vind.

Maston Two 2K är en verklig revolution genom att göra 2-komponent målning så enkel
och användarvänlig som målning med en vanlig 1-komponent sprayfärg.
Färgen ger ett skydd mot ytan som står emot lösningsmedel och tutta tag som
motsvarande 2K-färger
Dess teknologi med munstycke gör så att det inte rinner även om man sprayar på
väldigt nära avstånd.

SORTIMENT
100 – SERIE
Mastons Flaggskepp med patenterat munstycke som gör att det
inte rinner och resultatet blir som om ni hade industrilackat.
Passar inne och ute då den är väderanpassad.

RUBBER COMP
Rubber Comp är gummifärg på sprayburk.
Den kan målas på alla typer av material och ger en heltäckande yta
och du väljer själv vilken tjockhet du vill ha på lagret. Om så önskas
kan det efter önskad tid dras av.

DEKORFÄRGER
Ett brett sortiment på de ädlaste färgerna, som gör att du kan förgylla
de gamla produkterna till nya dyrgripar. Rekommenderas att användas
inomhus, men fungerar ute under tak.

ERBJUDANDE
Vi har under mars-juni en uppstartskampanj på dessa 3 sortiment.
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