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Norges ledende salgskanal av overflateprodukter 
til industrien
Mal Proff har totalt 66 utsalgsteder fordelt i Norge. Våre Mal Proff sentre og utsalgssteder er tilgjengelige
for bedriftskunder. Mal Proff eies av Malorama som er Norges størrste handelshus for overflateprodukter 
mot proffmarkedet.

MAL PROFF COATINGS

Er en del av Mal Proff med fokus på 

salg  og service inn mot det maritime 

og  industrielle segmentet.  

Mal Proff  Coatings har 12 dyktige 

medarbeidere,  derav 7 sertifiserte 

Frosio inspektører. Dette teamet 

kan bidra med solid teknisk 

veiledning. 

 Mal Proff Coatings er fullsortiments-

leverandør som dekker alle behov 

for overflatebehandling inn mot 

industri og det maritime markedet. 

Som en del av Mal Proff Coatings vil kundene våre også få tilgang til øvrig sortiment i Mal Proff med gunstige priser. 

Mal Proff Coatings tilbyr solid teknisk fagkompetanse.

Vi utfører inspeksjoner, utarbeider spesifikasjoner, tekniske løsninger og vedlikeholdsplaner skreddersydd for våre kunder. 

TEKNISKE TJENESTER

• Teknisk oppfølging ved dokkinger og nybygg 

• Paint School – vi skreddersyr kurs og opplæring

• Solid teknisk fagkompetanse og Frosio sertifiserte 

 inspektører. 

• Vi utarbeider spesifikasjoner, tekniske løsninger og 

 vedlike-holdsplaner direkte mot kunden.

For mer info: 

https://www.malproff.no/kundeservice/brosjyrer/coatings-katalog

KONTAKT OSS: 

TELEFON 06260  |  www.malproff.no
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• DRIVSTOFFSLANGER

• EKSOSSLANGER

• KJØLESLANGER

• VANNSLANGER

• SANITÆRSLANGER

• OLJE

• FILTER

PRODUKTER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BÅT
Uansett hvilken båttype du har – hos TESS får du hjelp når slangen ryker!

Du finner oss på 130 steder over hele landet.

Velkommen til en fagprat!

Tlf.: 32 84 40 00  |  E-post: tess@tess.no

Industrigata 8- 3414 Lierstranda

www.tess.no
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Univern har i over 20 år utviklet 

arbeidsklær spesielt for norske forhold. 

Kolleksjonen ProTec har vært flagg-

skipet til Univern når det gjelder klær 

for krevende værforhold. En av årsakene 

til at ProTec har fått høy anerkjennelse 

er kvaliteten på yttermaterialet som har 

svært høy slitestyrke og passer derfor 

bra til en rekke bruksområder. I tillegg 

har ProTec svært gode egenskaper på 

vanntetthet og pusteevne, noe som 

gjør at du holder deg tørr og 

komfortabel i all slags vær og vind. 

Kontinuerlig utvikling 

og forbedring 

Når man kler seg i et ProTec skall- eller 

vinterplagg ligger der en uskreven forventning om at man er 100% tørr og varm hele arbeidsdagen. Det er ikke bare våre egne forvent-

ninger, men også våre kunders forventninger. Derfor er det helt avgjørende at vi har en tett dialog med faktiske brukere når vi skal utvikle 

nye produkter. 

Vi har gjennom mange år samarbeidet med norske fiskeri- og havbrukskunder. Gjennom dette samarbeidet har vi satt standarden 

for hvordan ekstremt værutsatt bekledning skal være. Tåler våre arbeidsklær den påkjenningen som fiskeri- og havbruksnæringen 

utsetter den for, så har vi satt standarden ekstremt høyt også for bruk i andre bransjer.

 

Design og detaljer er viktig

I tillegg til kvalitet og funksjonalitet, er design og detaljer avgjørende. Vi har nye produkter til enhver tid på tegnebrettet. 

Det kan være nye fargekombinasjoner som skal lanseres, flere modeller tilpasset kvinner, nye praktiske løsninger, og mer bærekraftige 

materialer. Nå jobber vi blant annet i større grad med resirkulerbar polyester, samt innfargingsmetoder der man benytter vesentlig 

mindre vannmengder enn ved tradisjonelle metoder.  

Teknisk beskrivelse ProTec 2.0

Vannsøyle på 20.000 mm, i tillegg til at alle plagg er helteipet og har vanntette glidelåser. 

Høy pusteevne (22.000 gram/m2/24h) gir en betydelig økt komfort for de jobber med fysisk krevende arbeidsoppgaver. 

Univern arbeidsklær får du nå kjøpt hos alle TOOLS avdelinger i Norge. 

Ta kontakt med TOOLS for mer informasjon. 

www.tools.no

UNIVERN PROTEC ARBEIDSKLÆR 
– UTVIKLET FOR NORSKE, TØFFE VÆRFORHOLD
Når man jobber utendørs, enten det er langs kysten eller i innlandsklima, er det viktig å kunne holde seg tørr, 
varm og komfortabel gjennom arbeidsdagen. De fleste som jobber utendørs i Norge stiller derfor høye krav 
til arbeidsklærne de går i. Vannsøyle, pusteevne og isolasjonsevne er viktige faktorer for brukerne.
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AVTALE 399 
 

AVTALE MELLOM FIAS OG TOOLS AS  
 
 
 
 
Som medlem av FIAS, ønsker jeg herved å benytte meg av betingelsene i avtalen 
mellom FIAS og TOOLS AS. 
 
 
 
Kundenummer (TOOLS AS)      ____________ 
 
 
 
Orgnr/fartøynr (FIAS)       ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før innsending av dette dokumentet må man ha registrert kundeforhold på 
www.tools.no. Kundenummeret man får oppgitt ved registrering, fylles inn i feltet 
for kundenummer (TOOLS AS). 
 
 
Dokumentet sendes på epost til faktura@tools.no 
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer 
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester. 

Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.

  FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere: 

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester Flyreiser Vinduer på nett Hotell HotellForsikringer Overnatting Reisebyråtjenester Telefoni
if ... Skadeforsikring

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

Kontor-, lager- og verkstedinnredning

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Rekvisita og driftsmateriell

Plastposer

Finansielle tjenester

Næringsmiddelrenhold

Kartongemballasje

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Flyreiser

VVS og elektro

Frysereoler, kverner og pumper

Maskiner og emballasje

Profilering og yrkesklær

Bemanning

Labutstyr og emballasje

Telefoni

Plasthaller

Reisebyråtjenester

Vinduer på nett

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Emballasje

Skadedyrbekjempelse

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker

pallehetter, strekkfilm

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Kredittforsikring

Emballasje og lab-utstyr

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Hotell

Totalleverandør på emballasje og rekvisita

Elektro-materiell

Energiløsninger

Plastemballasje

Gaveesker for laks og ørret

Regnskap og rådgivning

Hotell

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Festemateriell og byggevarer

Analysetjenester

Finansiering, fakturering, inkasso

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Emballasjeprodukter

Bølgepapp

Skadedyrbekjempelse

Reisebyråtjenester

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Analysetjenester

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Overnatting

Maskiner og vedlikehold

Gassprodukter

Etiketter

Fullsortiment grossist

Rekruttering

Massivpapp

Emballasje og maskiner

Papir, tørk og dispensere

Mat og drikke

Datafangst og merking

Telefonitjenester

Rekvisita

Industrimaling

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Sikkerhetsstyringssystemer 
og andre tjenester

Reisebyråtjenester

Flytebrygger

E-læring/kursvirksomhet

Bedriftshelsetjeneste

Gassolje, strøm og energi

IVAR

AS


