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OVERFLADEBEHANDLING

Det er Karlslunde-firmaet
Cuwilak A/S, der står for
lakeringen af den danske
Ferrari-røde bobslæde, som
forventes at deltage
Vinter OL 2006.
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Deltager i næste Vinter OL
Denne gang glippede deltagelsen ved Vinter OL for det danske bobslædelandshold. Men i 2006 er bobslædeLAKERING.

holdet med stor sandsynlighed med i konkurrencen. Som en vigtig medspiller finder
man Cuwilak AIS, der står for slædens specielle lak.
M Troels Krog

Midt i disse olympiske tider
sidder der en dansk industrivirksomhed
og ærgrer
sig en lille smule. Det var
nemlig utrolig tæt på, at det
danske bobslædelandshold
var kommet med til Salt Lake
City, og havde det været tilfældet, kunne man hjemme
på virksomheden Cuwilak i
Karlslunde have glædet sig
over den flotte Ferrari-røde
farve på den danske slæde.
Cuwilak er nemlig sponsor
for bobslædeholdet,
og
sponsoratet består blandt
andet af overfladebehand-

ling af de i alt tre bobslæder.
Kontakten mellem bobslædelandsholdet og Cuwilak opstod som en tilfældighed. Faktisk var det bare en
traditionel forespørgsel som
så viste sig at være temmelig
utraditionel, og lød noget i
retning af:
»... Øh, bobslæder. ..Hvad
tænker du på? ... Jo, vi har 3
bobslæder, som vi skal have
lakeret, og lakken skal kunne
tåle frost, sammenstød med
isen i en fart af cirka 130 kilometer i timen, og så skal de
gerne være i denne her Ferrari-røde farve ... "
Direktør Johnny Wester-

man n fra Cuwilak sagde ja til
opgaven, da han med det
samme oplevede holdets
målsætning, holdning og
professionalisme alle var i
god overensstemmelse med
de værdier og holdninger,
der gør sig gældende i Cuwilak.
Selvom det glippede med
deltagelsen denne gang, er
firmaet i Karlslunde ikke
færdige med bobslædehoidet - tværtimod. Interessen
for bobslædesporten er for
altid skabt hos medarbejderne i Cuwilak og firmaet
har derfor allerede forlænget sponsoratet frem til næste Vinter OL i 2006.
Med i F16 jagerfly
Ud over specielle opgaver
som bobslæderne er Cuwilak et traditionelt overfladebehandlingsfirma, der kan
tilbyde både våd lakering,
pulverlakering,
glas- og
sandblæsning,
alkalisk affedtning, silketryk, effekt- og

strukturlakering

samt nex-

te!.

De daglige opgaver er
mange og forskellige. Det
strækker sig lige fra satellitog radioudstyr til brug i F16
jagerfly og Boeing fly til hospitalsudstyr, kabinetter, armaturer, firmaskilte og ikketi'::: - .
mindst specialopgaver som
skulpturer, der kan opleves
run<!t omkrlng i E~~---;
storbyer ..
Virksomheden så første
gang dagens lys i maj måned
1980. Her tog Curt Westermann skridtet fuldt ud og
startede for sig selv i lokalerne i Karlslunde. Han havde siden 1951 været beskæftiget med industrilakering.
I de forløbne 22 år har det
været muligt for firmaet at·Z::udvide medarbejderstaben,
således at virksomheden i
alt ti andag beskæftiger
satte.
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