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Extra Servicepartner AS har lang
fartstid innen overflatebehandling
og korrosjonsvern.
I mange år har vi blant annet hatt
revisjon av komponenter på trikk,
tog, og overflatebehandling av
offshorekomponenter.
Vi har egne verksteder i Drammen,
Slemmestad og Oslo, og har drevne
ansatte både innen sveising, karosseri,
sandblåsing og lakkering.

Kjell Asbjørn Kleven
Utdannet kjemiingeniør, og har
arbeidet innen fagområdet
korrosjon og overflatebehandling
siden 1968, og har jobbet med bl.a.
opplæring av Frosio-inspektører.
Lang erfaring fra skadesaker,
rådgiving, tilstandsvurderinger innen
offshore, skip, bygg, anlegg, industri
samt jernbane- og veibruer.
Har siden 1990 jobbet for operatør
selskaper og engineeringselskaper
med engineering/bygging/vedlikehold av offshore-installasjoner og
onshore mottaksanlegg.

Øivinn Saastad
Øivinn Saastad har bl.a.
diplomoppgave i maling og lakk.
Han var i sin tid initiativtaker til å
starte med fagbrev innen industrimalefaget.
Jobbet i flere år med QA hos ABB.
Ansatt på Teknologisk Institutt (TI)
som rådgiver innen korrosjonsvern.
Har reist verden rundt med kurs
og opplæring innen bl.a.
FROSIO-sertifisering.

Extra Servicepartner AS har for uten
kompetente ansatte med fagbrev og
FROSIO-sertifisering (Gr.3) - samarbeid
med noen av landets fremste ingeniører
innen overflatesystemer. Innarbeidede
kvalitetssystemer og tett oppfølging
av produksjonsprosessene har gjort oss
i stand til å takle utfordrende og
krevende jobber.
Vi påtar oss oppdrag både for on- og
offshoreindustrien, og utfører prosjektet
etter kundens kravspesifikasjoner.
Maling og metallisering gjennomføres
av alle typer systemer, for eksempel
NORSOK-systemene.
Vi kan gjennomføre blåserensing
med alle typer blåsemedier, også
ikke-metalliske.

Extra Servicepartner AS har 4 verksteder hvor vi fordeler
jobber ut fra kapasitet og volumkrevende oppdrag.
Vi har moderne lakkhaller på hele 27 meter og skinner, og mindre haller for små komponenter.
I Drammen har vi nå verksteder som dekker hele spekteret
av ulike oppdrag, og det er også her vi har samlet mye av vår
fagkompetanse innen lakk-og malingssystemer.

