Utstyr til overflateindustrien

www.norspray.no

Utstyr til utleie
NORSPRAY er en totalleverandør av
alt overflateutstyr, det være seg
malerpumper, blåseklokker, sugere
eller annet utstyr.

Graco Merkur 48:1

Her vises et lite utvalg av utstyr vi har til utleie. Vi er spesialist på
fjerning av rust & maling gjennom vårt RPR-program (Rust & Paint
Removal) som inkluderer utleie av RPR maskin og opplæring av
operatører for bruk av RPR programmet.
Blåseklokke 50 L

Allblast Blåser

Graco NXT 70:1

RPR Induksjonsmaskin

Blåseklokker

Gulvslipemaskin

Blåseklokke 20 L

Sandblåseapparat 100 L

Nederman Fatsuger

Malerpumper

Blåseklokke 50 L

Blåsemasker

For leie av utstyr eller
spørsmål i forbindelse
med utleie, kontakt

Roar Bråtane
M: (+47) 913 43 270
E: roar@norspray.no

NORSPRAY HAR ALT DU
TRENGER TIL JOBBEN
Vi kan overflate og er forhandlere av kjente merkevarer
til overflateindustrien. Hos oss får du også rask service
og gode priser.
Utstyr tilpasses etter ditt prosjektbehov og leveres gjerne
pakket og merket i egen tilbehørscontainer til prosjektsiter
både offshore og onshore. Mer informasjon finner du på
www.norspray.no.

Salg av utstyr
Utstyr, rekvisita, deler og tilbehør
– alt du trenger til overflatearbeid!

Støv-/Blåsedresser

Støv-/Engangsdresser

Malerutstyr

Lykter og Ex. lamper

Vi har lang erfaring med leveranser til overflateindustriens
prosjekter, enten det er offshore forsendelser eller onshore.
Vi supplerer prosjekter med alt tilbehør – f. eks. avfuktere, ex
lamper, reservedeler til maskiner og utstyr, verneutstyr etc.
Dette er bare et lite utvalg av produkter vi har for salg.
For flere produkter, ta kontakt eller se våre nettsider.

Slipemaskiner
m/tilbehør

Nålepikkere / Banker /
Meisler etc

Sandblåsesand

Ibix Ibimar
Sandblåseejektor

Malerpensler og -ruller

Arbeids- og Blåsehansker

Maledyser

Malepistoler

Blåsemasker

Salg av GRACO
Malerpumper og -deler

For kjøp av utstyr eller
spørsmål i forbindelse
med salg, kontakt
Tildekking, plast,
taper m.m.

Malerekvisita

Inspeksjonsutstyr og
Instrumenter

Dag Borgesen
M: (+47) 918 79 799
E: dag@norspray.no

Blåseapparater

Blåseslanger i alle str.

Malerslanger i alle str.

Hovedkontor
Maskinveien 10, 4033 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 22 07 00
F: (+47) 51 22 07 09
E: post@norspray.no



Avdelinger
BERGEN
Salgskontor og lager.
DRAMMEN
Salgskontor og lager.
STAVANGER
Hovedkontor med salg, verksted og lager.
ÅLESUND
Salgskontor.
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