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Bil Gulv

Hagmans gulvsortiment giver både privatperso-
ner og professionelle malerfirmaer og gulventre-
prenører kvalificerede produkter og systemer til 
forskellige typer gulvmaling og overfladebelæg-
ning.

Vores produktsortiment byder på produkter af 
høj kvalitet til forskellige typer gulvmaling. Vores 
sortiment indeholder både en- og to-komponent 
gulvprodukter. Vores gulvprodukter er velegnede 
til private hjem såvel som til industribrug.

Tag

Regelmæssig tagpleje er en billig investering 
sammenlignet med at lægge et nyt tag. Hagmans 
har en lang tradition inden for vedligeholdelse af 
tag, og vores produkter er gennem årene blevet 
anvendt flittigt af både professionelle og gør-det-
selv-folk. Vi er derfor fortrolige med de hårde 
krav, som stilles til et godt tagprodukt.

Hagmans har et bredt sortiment af forskellige 
tagbelægninger og tagmaling til både metal, pap 
og eternit.

Hagmans tilbyder et af markedets bredeste 
og bevisligt bedste programmer for bilpleje. Vi 
har flere end 200 kvalificerede formuleringer 
(recepturer) i vores system, og i givet fald kan 
vi producere specialprodukter til virksomheder 
efter ønske.

Vask og voks
Hagmans har et sortiment af vokse, polerings-
produkter, shampoo og affedtningsprodukter 
til forskellige typer snavs og overflader. Vores 
voks, Hagmans Glansvoks, har vundet flere 
tester udført af SP’s uafhængige laborato-
rium.

Produktområder

Referencer



Hagmans tiltag Kundens tiltag
Hagmans Kemi har skabt en niche, hvor vi tilbyder kunderne at udvikle 
og oprette deres egne varemærker i form af private label. Konceptet 
indeholder alle trin fra idé til færdigt produkt.

Som resultat af samarbejdet med Hagmans Kemi kan du forvente øget 
salg og gevinstmargin, men vi lægger også stor vægt på at udvikle 
et sortiment, som på langt sigt styrker kundens varemærke, profil og 
virksomhedsværdi.

Det er vigtigt, at vores kunder føler sig trygge i samarbejdet med os.

Private LabelAvanceret overfladebehandling
TILBUD
• Produktchefen fremlægger beregninger pr. artikel
• Den kundeansvarlige fremlægger et tilbud

AFTALE
• Kundeansvarlig/Adm.dir. underskriver aftale
• Vi tilføjer ny kunde til systemet

EMBALLAGE
• Valg af emballage foretages i samråd med kunden.

STRUKTUR
• Produktchefen fremlægger samtlige strukturer for artikler og etiketter.

MSDS / DATABLADSUNDERLAG
• Hagmans forsyner kunden med MSDS/databladsunderlag

PRODUKTANMELDELSE
• Hagmans foretager produktanmeldelsen, hvis vi også står opført  
som fabrikant.

DESIGNARBEJDE
• Hagmans fremlægger etiketteunderlag
• Hagmans har kontakt med trykkeriet

ORDRER
• Hagmans afgiver ordrer til systemet

PRODUKTIONSPLANLÆGNING
• Hagmans planlægger produktionen i samråd med kunden

INDKØB
• Råvarer, etiketter og emballage bestilles

FREMSTILLING
• Normal fremstillingstid er ca. 5-8 uger efter godkendelse af etiketten samt afgivelse af ordrer til 
systemet. Fremstillingstiden afhænger af sortimentstype og mængde.

LEVERING
• Levering sker ifølge aftale.

• Kunden afgiver prognose pr. artikel

• Kunderepræsentanten underskriver aftalen
• Kunden forsyner Hagmans med samtlige kontaktoplysninger.

• Valg af emballage foretages i samråd med Hagmans.

• Kunden foretager produktanmeldelsen, hvis Hagmans ikke står 
opført som fabrikant.

• Kunden fremlægger originalen og godkender inden trykning.

• Ordrer sendes til Hagmans

Hvorfor private Label?
• Private Label giver dig mulighed for at bestemme din margin,  
  uanset hvilke kampagner dine konkurrenter fører.
• Garanti om laveste pris er kun én af mulighederne.
• Modsvarer de kendte mærkevarer - men billigere.
• Identisk i anvendelse.
• Indkøbt direkte hos producenten.
• Indkøb uden fordyrende mellemhandlere.
• Lever op til hårde testkrav.
• Et private label hjælper dig med at opbygge dit eget varemærke.

Hagmans Kemi AB er et familiefirma, der blev grundlagt i 1942. Vores 
fabrik og hovedkontor ligger i Fritsla, ca. 20 km sydvest for Borås i 
Sverige.

Vores koncept
Hagmans udvikler, fabrikerer og sælger kemitekniske koncepter for 
avanceret overfladebehandling til kunder i hele verden, hvoraf største-
delen er fra Norden. Hagmans markedsfører og fremstiller produkter 
med sit eget varemærke, men vi er også en stor aktør inden for udvik-
ling og fremstilling af private label-produkter for andre virksomheder. 
Vores mål er at give kunderne lavere vedligeholdelsesomkostninger. 
Gennem egen kompetence og i samarbejde med udvalgte partnere 
udvikler og markedsfører vi innovative idéer, som bygger på moderne 
teknik.

Vores områder
Vi er Sveriges førende virksomhed inden for produktion af gulvmaling 
og professionelle gulvbelægninger. Vi er en stor producent af 2-kom-
ponent spartelmasseprodukter og med god margin landets største 
grossist af spraymaling.
Hagmans tagbelægninger og tagmalinger er velkendte, ligesom vores 
brede sortiment af produkter til rustbeskyttelse og bilpleje samt bilke-
mikalier.
Vores kunder er alt fra gør-det-selv-folk til professionelle entreprenører 
og malerfirmaer.

Kvalitet og miljø
Hagmans Kemi AB overholder kravene i overensstemmelse med 
kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 samt miljøledelsesstandarden 
14001.
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