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FÖRETAGSPRESENTATION
WIBO FÄRG AB startades av Rolf Hansen 1985 när han gick i pension efter att ha arbetat
med färg under nästan 50 års tid - både som målare och tillverkare.
Målsättningen var att skapa en färgverkstad efter gammal modell och hantverksmässigt
tillverka färg efter varje objekts olika förutsättningar och kundernas önskemål - precis som
man gjorde under hans lärlingstid.
Verkstaden blev dock snabbt för trång och har idag växt till en liten fabrik med 8-12 anställda
och en årsproduktion på ca. 200–250.000 liter.
Den största delen av produktionen utgörs av färger för in- och utvändigt måleri baserade på
olika linoljor. Eftersom produktionen blivit för stor att ”handveva”, tillverkas de flesta färger i
olika standardkvalitéer som justeras mot objektet.
All nyansering sker dock fortfarande för hand av företagets fyra mycket duktiga nyansörer,
och just nyansering samt olje- och pigmentkunskap har blivit lite av företagets signum.
WIBO FÄRG AB är idag en av de största leverantörerna av färg till antikvariska
renoveringar, men den största volymen färg går till nyproduktion, både av estetiska,
miljömässiga och tekniska orsaker.
Följande axplock av objekt har vi tillverkat färg för:
Tvärredsskolan, Ulricehamn. Nyprod. allt in- & utv. samt renov. 50-tals del.
Schillerska Gymnasiet, Gbg. Alla snickerier samt hela aulan. Ca. 5.000m²+aulan.
F.d. Hotell Knaust, Sundsvall. All invändig renovering.
15 st. flerfamiljshus i nyproduktion, Lindholmen, Gbg. Utvändigt ca. 4.000m².
Akvarellmuséet, Skärhamn. Nyproduktion. Tak och väggar inv.
Brf. Understenshöjden, Sthlm. HSB Stockholms första ekoby. Inv. ca. 45 lgh.
Biografen Röda Kvarn, Halmstad. All antikvarisk renov. inv.
ICA Maxi, Kungälv. Nyproduktion. All träpanel utv.
G:a Rådhuset, Borås. All inv. antikvarisk renovering.
”Smedjan”, Eriksberg, Gbg. Gammal varvshall som gjorts om till idrottshall. Ca 23.000m²
inv. tak och vägg 2ggr. med Emulsionsfärg.
Villa Fridhem, Härnösand. Äldre grosshandlarvilla som totalrenoverats, allt in- & utv.
Järntorgsbrunnen, Göteborg. All rostskyddsfärg vid renoveringen av fontänen.
Socitetshuset, Marstrand och Varberg. All utv. panel. På Marstrand även inv.
Musikaliska Akademin, Sthlm. Inv. antikvarisk renov. (endast 1700-tals delen).
Universeum, Göteborg. Nyproduktion. All limträbalk in- & utv. lasering.
Byggnadsvård Nääs, Floda. Nästan samtliga äldre träbyggnader in- och utv.
Mitthögskolan, Örnsköldsvik. Gymnasieskola i nyprod. Ca. 9.000m² inv. väggar och tak
som målats 2ggr. med Emulsionsfärg.
Ca. 40-45.000.000 lm. granvirke har fabriksgrundats med vår linoljegrund. Ca. 30% av det
har även maskinmålats med vår linoljebaserade mellanstrykningsfärg i kulör.
Morups Träindustri AB, Falkenberg. Kinesisk Träolja till lasering och grundering av fönster i
nyproduktion ca. 20.000 lit. samt fernissor och brytpastor.

