


Yleistietoa 
GVK on suomalaisessa omistuksessa oleva yritys, joka sijaitsee Paraisilla. 
Olemme keskittyneet vesiohenteisten, käyttäjä- ja ympäristöystävällisten 
maalien ja lakkojen kehittämiseen ja valmistamiseen. Valmistamme teollisuus-
ja tiemerkintämaaleja sekä perinteisiä kauppamaaleja jo 70 vuoden kokemuk-
sella. Kaikki maalit on kehitetty ja testattu saariston kovissa ja vaativissa sää-
olosuhteissa. 
Laatu, vankka ammattitaito ja perinteet ovat toimintamme perusperiaatteet 
maaliemme kehittelyssä ja valmistuksessa. Tuotantoyksikkömme joustavuus, 
tehokkuus ja monipuolisuus ovat ominaisuuksia, joiden avulla pystymme ot-
tamaan huomioon asiakkaidemme yksilölliset tarpeet. 

Asiakaslupaukset 
GVK lähettää ennen klo 10 tilatut varastotuotteet samana päivänä. Tilaukset 
jotka ylittävät 855 € (alv 0 %) toimitetaan rahtivapaasti, tämän alle jäävissä 
tilauksissa aina kiinteä rahtihinta 30 €. Laatu on yksi GVK:n kulmakivistä, jonka 
takia annamme ulkomaaleille jopa 20 vuoden takuun ja sisämaaleille jopa 30 
vuoden takuun. Jokainen tuotantoerä testataan laboratoriossamme, jotta 
pystymme takaamaan tasaisen sekä kestävän laadun. 



Tuotteet 
Ulkomaalit 

GVK:n ulkomaaleista löydät sopivat 
maalit vaativiinkin kohteisiin. Valikoi-
maamme kuuluvat laadukkaat talo-, 
aita- ja kattomaalit. Terassit, laiturit ja 
pihakalusteet on helppo kunnostaa 
uudenveroisiksi puuöljyillämme. 
Ulko-maalit on testattu kovissa saari-
ston olosuhteissa, jotta pystymme 
takaamaan kestävän laadun. 

Sisämaalit 
Kotimainen lnline on monipuolinen 
ja laadukas maalisarja kaikkeen maa-
laamiseen sisällä kuten katot, lattiat, 
seinät, kalusteet ja saunat. lnline-
maalit ovat kestäviä ja hyvin peittäviä 
ja siksi sopivat myös teollisuushallien 
ja varastotilojen karkeammille 
betoni-, kuitulevy- ja rappaus-
pinnoille. 

MaxStop vedeneristysjärjestelmä 
MaxStop vedeneristysmassa on helposti levitettävä, ruiskutettava ja erittäin 
tiivis ja varma kokonaiskonsepti. Opatec merkintävärin avulla voidaan helposti 
todeta kuivakalvon riittävä paksuus eikä kaivoa tarvitse rikkoa kalvonvahvu-
uden mittaamiseksi. MaxStopilla saavutetaan markkinoiden tasalaatuisin kalvo. 
Kulmien, reunojen ja lattiakaivojen tiivistäminen sujuu nopeasti valmiiksi 
mitoitetuilla tiivisteillä. 

Geliksi - Suojaa luonnollisesti 
GVK:n Geliksi sarjasta löydät öljyt, tervat, kuullotteet, kalkkimaalit, sekä muut 
luonnontuotteet puunkäsittelyyn niin sisällä kuin ulkona. Geliksi tuotteilla 
käsittelet esim. Hirsirakennukset, rakennusten seinät, paneelit, kalusteet, tasot, 
terassit sekä myös puuveneen käsittely onnistuu helposti. 

Teollisuusmaalit 
Erityisesti teollisuuden tarpeisiin kehitetyt sisä-, ulko-, reuna- ja ikkunamaalit 
sekä lakat tekevät tuotantoprosessista sujuvan. Kaikki teollisuusmaalimme 
ovat vesiohenteisia ja laadimme tapauskohtaisia ratkaisuja puu- ja levy-
teollisuuden tarpeisiin. 

LAPPI eliksi 
  



Laboratoriossamme kehitämme koko ajan uusia inno-
vatiivisia tuotteita sekä etsimme parannusratkaisuja 
nykyisiin tuotteisiin. Joustavuus, tehokkuus ja moni-
puolisuus ovat ominaisuuksia, joiden avulla pystymme 
ottamaan huomioon asiakkaidemme yksilölliset tarpeet. 
Panostamme tuotekehitykseen vuosittain 5 % liike-
vaihdostamme. 

Kestävä kehitys 

raaka-aineet läneltä 

• 
NTalous, ihminen j_a ympäristö. 
otetaan tasaverta1sest1 huomioon." 

Lisätietoja: www.gvk.fi 

Maalaa parempi maailma! 
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