
YTBEHANDLING FÖR 
EN HEL LIVSTID
DIN HELHETSLEVERANTÖR FÖR TÅGMÅLNING



Nu har det aldrig varit lätt are att  få tag i färg för era projekt. Anledningen är det täta 
samarbetet mellan Olsson & Ekberg och Axalta Rail där syft et är att  helt enkelt vara 
närmare våra kunder.

Produkterna fi nns i Sverige med korta leveransti der för hela Norden.

Vi på O&E har lång erfarenhet med ytbehandling av bilar och lastbilar där vi är en hel-
hetsleverantör – från början ti ll slut.

Axalta jobbar med miljövänliga färger och är en av få som kan leverera en helhetslösning
av vatt enbaserade färgsystem.

LÄTTILLGÄNGLIGT 
FÖR ERA PROJEKT



Axalta mobility har lång erfarenhet med ytbehandling av tåg, buss och persontransporter.
Exempel på några av de större kunderna:
> Deutsche Bahn  > UK Rail  > Brandgodkända enligt EN45545, BS6853, DIN5510

Används över hela världen
Axaltas produkter speciellt designade för järnvägsindustrin har framgångsrikt använts
över hela världen sedan många år ti llbaka. Exempel på kunder är:

> Bombardier > Siemens > Alstom > Stadler > Faiveley > Knorr Bremse > Wabtec 
> Hyundai Rotem > Kawasaki > Nippon Sharyo > CNR > CSR

LÅNG 
ERFARENHET

Samarbetspartners
Med vår erfarenhet med bilar och lastbilar så är ti llbehören en vikti g del. Här kommer 
vår styrka in även på tåg och bussar. Genom ett  nära samarbete med våra leverantörer 
arbetar vi akti vt med att  erbjuda produkter och ti llbehör som håller en hög premium-
kvalitet. Vi värnar starkt att  få fram den opti mala lösningen för kunden i form av hög 
användarvänlighet kombinerat med ett  utsökt färgresultat.



LACKBOXAR & 
BLÄSTERHALLAR 
OEAB samarbetar med 360 Zolutions som är ett företag specialiserat på skräddarsydda 
ytbehandlingslösningar till konkurrenskraftiga priser med högklassig service. De har mer 
än 15 års erfarenhet i järnvägssektorn med tillverkning och installationer av lackboxar 
och blästerhallar över hela världen. De utvecklar skräddarsydda lösningar från den 
enklaste lackboxen till den mest utmanande och komplexa ytans behandlingsprojekt.
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