
Bli vår sertifiserte
installasjonspartner
Øk oppdragsmengde og inntjening med 
unike produkter gulv- og veggsystemer

www.epoxygrossisten.no



Selskapet har meget god teknisk kompetanse og har  

rettighetene til noen av de mest innovative og beste 

systemene for nevnte kategori i markedet. Med vår 

fleksibilitet og evne til og arbeide med våre partnere, 

individuelt og samlet, gjør at vi kan tilpasse våre 

systemer til de fleste behov for gode, holdbare og 

bærekraftige løsninger innen våre områder.

EpoxyGrossisten er Achilles sertifisert og godkjent 

leverandør til olje- og gassindustrien og er ofte valgt til 

gulv løsninger for offshore industrien. Våre systemer finnes 

i dag på Oseberg, Valhall, Snorre, Veslefrikk mm. 

hos bl.a. Statoil, BP, Exxon osv. 

Onshore finner du blant våre kunder: Det Norske Forsvar, 

Rema 1000, Statnett, Møller Gruppen,  Grimstad Industrier, 

Hydro Aluminium og en rekke diverse kommuner fra 

nord til sør. 

Vi bestreber oss for å ha det mest innovative og miljøriktige 

produkter med lav VOC og uten flyktige løsemidler.

Teknisk assistanse og kursing:
EpoxyGrossisten tilbyr kurs til alle sine installasjons-

partnere i våre lokaler i Sandefjord.  

Teori:

Her tar vi for oss kjemi, bruksområder og tekniske 

spesifikasjoner 

Praksis:

Her lærer du hvordan man blander og påfører de 

forskjellige systemene. Alle som ønsker får prøve seg 

«hands on» på våre systemer. 

Markedsføring:

Nyttige tips til våre partnere om hvordan markedsføre 

og selge inn produkter/oppdrag.

Gjennomført kurs gir deg installasjons sertifisering for 

våre systemer. Kurset går over en hel arbeidsdag. 

Vi spanderer lunsj.

EpoxyGrossisten AS er et importør- og 
distribusjonsselskap innen herdeplast-
systemer til gulv og vegg. ELLADUR™

Installer et komplett gulv på en dag. Tid er penger, det er 

mange bedrifter i dag som rett og slett ikke har råd til den 

lange driftsstansen det er ved vanlige installasjoner.

Topp coat 
*matt topplakk er valgfritt

Body coat

Primer

Underlag



CEMCRETE CEMCRETE +
ECUSEALGulv- og fasade systemer: Cemcrete blir ofte benyttet som 

en problemløser på vanskelige fasader. Med sin enorme 

vedheft egenskap, styrke, elastisitet og diffusjonsåpenhet 

påvirkes ikke produktet i særlig grad av strukturelle 

bevegelser, fukt og frost. Sprekker ikke, flasser ikke. Kan 

benyttes på de fleste typer underlag, mur, tre, styrofoam, 

EPS, XPS mm.

Fasadesystem: Antagelig det beste fasadesystemet på 

markedet i dag når det kommer til holdbarhet og 

overflate beskyttelse.

Cemcrete topplag

Cemcrete

Underlag
Ecuseal

Cemcrete *valgfritt

Cemcrete

Underlag



EG PU
KOMFORT GULV

EG BALCONY

Støydempende, fleksibelt og sømløst gulvbelegg for 

treningssenter, institusjoner og i det private hjem er 

EG Komfort gulv, en raskt voksende produkt serie med 

sine dekorative og suverene egenskaper.

EG Balcony er et elastisk, rissoverbyggende, UV og 

værresistent gulvbelegg perfekt egnet for terrasser, 

balkonger og verandaer. Belegget er meget slitesterkt, 

legges i 2-2.5 mm. 

Topp coat

Topp coat

Bodycoat

Bodycoat

Primer

Primer

Underlag

Underlag



Hovedkontor:
EpoxyGrossisten AS

Skolmar 15,
3232 Sandefjord

Telefon: 95 33 80 90
E-mail: post@epoxygrossisten.no

www.epoxygrossisten.no

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/epoxygrossisten


