Sprøjtelakering
Topkvalitet i vådlak
Levering til tiden
Levering til aftalt pris
Alle farver efter ønske
Over 30 års erfaring
Professionel hjælp til design

Kvalitets-sprøjtelakering til private kunder,
virksomheder og alle i Danmark, i alverdens farver.
Uanset om det handler om Piet Hein-bordet, der skal friskes op, køkkenlågerne, der skal føres up-to-date eller større
opgaver i professionelt regi i form af f.eks. en omgang branddøre eller inventar, der trænger til en kærlig hånd, kan
Dibbern Color-Design udføre opgaven.
Virksomheden Dibbern Color-Design i Rødovre har i mere end 30 år beskæftiget sig med professionel sprøjtelakering.
Alfa og omega bag vores forretningsidé er, at kvaliteten af det færdige arbejde skal være i top, ligesom vi prioriterer at
overholde vores aftaler, når det kommer til pris og leveringstider.
Dette er ikke bare vores intention, men et løfte til vores kunder – som af samme grund bliver ved med at vende tilbage
til os, når der er nye emner, der skal sprøjtelakeres.
Faglig ekspertise sikrer kvalitet
Vores stab af professionelle industrilakerere er en stor del af årsagen til, at det høje kvalitetsniveau kan holdes, og den
faglige ekspertise kombineret med kvalitetsmaling gør, at det færdige resultat ud over at give nyt liv, look og æstetik til
emnet, holder udseendet og kvaliteten i rigtig mange år frem.

En bred palette af opgaver
På vores malerværksted er ingen opgave for stor eller for lille, og vi tager gerne en snak om farver og idéer med
nysgerrige kunder, inden vi giver et uforpligtende tilbud.
Eksempler på emner, vi har stor erfaring med at sprøjtelakere til privatkunder:







Køkkenelementer: Alle typer af designs. Låger, lister, krydderihylder m.m.
Døre, skabslåger, gerigter, paneler, vindueskarme, Mdf plader mv.
Møbler, inventar, reoler, Montana, Mistral m.m. alle typer
Borde: Alle slags, f.eks. Piet Hein.
Stole: F.eks. Arne Jacobsens 7’er  –Myren, Y-stolen, Børge Mogensen.
Lamper: Alle typer, stander- og loftslamper, f.eks. PH

Samarbejder med professionelle virksomheder.
I mange år har vi desuden lakeret til det professionelle marked. Vi samarbejder med både arkitekter og designere og
leverer til bl.a. møbel- og køkkencentre, inventarsnedkerier, tømrer- og malermestre og til skilte- og
udstillingsbranchen, boligselskaber, kommuner, institutioner, børnehaver, biblioteker, skoler mv. Desuden har vi
gennem mange år gjort det til et ekspertisefelt at lakere cykelstel til såvel private kunder og cykelforretninger, fabrikker
og virksomheder til reklamebrug, ligesom vi også gerne tager imod fælge til såvel cykler, motorcykler og til biler.

Direktør Bent Dibbern i kundesnak og rådgivning om farvevalg

Cykelstel til reklamebrug hos Toyota Danmark

En grundig proces ved alle typer opgaver.
Når vi lakerer – f.eks. stuedøre eller køkkenlåger – foregår arbejdsgangen altid efter en fast skabelon, der sikrer den
størst kvalitet og holdbarhed.
Behandlingen indbefatter først en afvaskning og grundig slibning, spartling og grundlakering, hvorefter emnet lægges til
mellemtørring. Når tørretiden er slut, slibes emnet igen, for endeligt at blive toplakeret to-tre gange med den farve,
kunden ønsker. Afslutningsvis gennemtørrer emnet i vores afdampningsrum natten over, så kunden er helt sikker på, at
det er helt tørt, når det er klar til afhentning. Skulle det ønskes, leverer vi mod betaling gerne det færdiglakerede emne
til døren. Proceduren er den samme, om det gælder døre, låger, reoler, stole, inventar, indretning mv.

Ved sprøjtelakering af skilte, facadeplader, cykelstel, fælge, industrielle emner inden for jern, træ, plast mv. kan vi
tilbyde både sandblæsning og tørring af de lakerede emner i tørreovn i temperaturer op til 240 grader.
Vi tilbyder ligeledes montage, indpakning efter lakering og evt. videreforsendelse til slutkunderne, hvor vi ligeledes kan
være behjælpelige hvis der skal bruges specielemballage.
Hos os yder vi som en selvfølge, også en stor loyalitet over for vore kunder som udarbejder nye designs og nye farve
ideer, herunder til designere, arkitekter, boligindretningskonsulenter mv.

Boligselskaber – boligforeninger – leje eller ejerboliger.
Dibbern Color-Design har igennem mange år, indgået aftale med mange boligselskaber rundt om i landet,
vedrørende professionel sprøjtelakering, som således kan udføres og betales over lejemålets
vedligeholdelseskonto.
Således kan Deres køkkenlåger, skuffer og anden indretning blive sprøjtelakeret i netop den farve, som De
kunne ønske.
Der er også mulighed for at få sprøjtelakeret Deres indvendige stuedøre / skabslåger, således at disse blive
frisket op i en ny flot farve, også i netop den farve som De ønsker.
Det hele får en super lækker overflade, der er meget slidstærk og rengøringsvenlig og som ligeledes giver nyt
liv i netop Deres lejlighed, og så kræver det ikke det helt store byggerod.
Det eneste det kræver af Dem er, at De kontakter ejendomskontoret, som så vil hjælpe Dem med det videre
forløb, eller kontakt Dibbern Color-Design så er vi Dem behjælpelig.

Spar mange penge med Bolig Job Ordningen
Det er muligt at opnå fradrag på arbejdsløn for kr. 15.000,- pr. person over 18 år i husstanden, hvis der skal
males f.eks. køkkenelementer eller døre i hjemmet. En fordel, regeringen nu har udvidet til også at omfatte
lejerboliger samt sommer-og fritidshuse.
Typisk vil malerarbejde udført hos os indeholde ca. 82 % arbejdsløn, således at f.eks sprøjtelakering af
køkkenlåger for en pris på kr.12.500, vil give et fradrag på kr.10.250, så der er en masse gode penge
at hente her.
Der er fradrag for det meste malerarbejde, Se flere detaljer og få overblik på skats hjemmeside under
Håndværkerfradrag (servicefradrag).
Er De interesseret i en professionel rådgivning, for så vidt det gælder hjælp til fradragsordningen, eller hjælp
til farvevalg eller design, er De meget velkommen til at kontakte os eller slå vejen forbi vor virksomhed, hvor
vi også står klar til helt uforpligtende at give Dem svar på Deres spørgsmål, samt at fremvise prøver på
lakeringer, alt kan lakeres efter kundens ønske, det er faktisk kun fantasien der sætter grænserne her.

Vi byder alle velkommen som kunde i vor virksomhed.
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