
REFERENSKUNDER    
 

 

 

SKANSKA 

Skanska använder NT-skivorna i en stor tvätt- och spolhall i Norge för en lång rad byggmaskiner som 

görs rena, och där kraven på effektiva lokaler och god arbetsmiljö är höga. 
 

NUTRINOVATE RESEROL 

Nutrinovate producerar framtidens hälsokost redan idag, och lika framsynta var de i valet av vägg när de 

nyligen byggde sitt nya laboratorium i Stockholm. Verksamheten kräver en miljö där dammpartiklar inte 

får fäste, och väggar som är lätta att spola av, och med en produktionslinje med väldigt höga krav på 

renlighet, och för att kunna arbeta i en så klinisk miljö som möjligt, föll valet rätt naturligt på NT-skivan.  
 

ST1 

I Sverige känner vi ST1 som en relativt ny bensinkedja. ST1 är en stor koncern, som även äger svenska 

Shell. På ST1 har man valt att installera sina biltvättar med NT-skivan. ST1 använder NT-skivan för att få 

vattentäta väggar som tål högtryck, tvättkemikalier, och samtidigt ge kunderna en ljus biltvättsupplevelse. 
 

SHELL 

Ett välrenommerat märke som kanske inte kräver närmare någon presentation för oss i Sverige, 

använder NT-skivan på ett flertal ställen p.g.a. sina överlägsna egenskaper för just biltvättar. 
 

S-GRUPPEN (kedjorna Abc, Prisma) 

ABC-kedjan är välkänd i Finland, och var lite före sin tid genom att de började använda NT-skivorna 

redan för 15 år sedan. Vi i det svenska teamet fick nyligen besöka den allra första installationen. Vi 

frapperades över att väggarna var lika fräscha som de helt nya. De håller verkligen över tiden! 
 

ESSO 

Här i Sverige är ESSO blott ett nostalgiskt minne, men i Finland lever varumärket vidare i allra högsta 

grad. ESSO använder NT-skivan i ett flertal biltvättar. 
 

NESTE 

Globala företagskoncerner ställer tuffa krav på sina leverantörer. Neste använder NT-skivan. 
 

KESKO OY 

Som gigantisk handelskoncern med över 1500 affärer i Norden och Baltikum, säljer Kesko allt från 

grönsaker, bilar och byggvaror, inklusive ett 20-tal K-rauta i Sverige.  
 

TEBOIL 

Bensinkedja med stark regionalt nät i främst södra Finland, med över 330 stationer i sitt nätverk, 

använder NT-skivan i biltvättar. 
 

KÄYTTÖAUTO 

Stor och välkänd multimärke bilåterförsäljare som förstår vikten av nöjda kunder, använder NT-skivan i 

sina tvätthallar. 


