Bildemontering
i miljöns tjänst

Gör miljön en tjänst. Handla bildelar av oss.
Allbildelar är ett familjeföretag som etablerades redan
1964. Vi har en lång erfarenhet av bildemontering och
expertkunskap om hur återvinning av bildelar sker på ett
kostnadseffektivt sätt, där varje duglig del återanvänds.
Under åren har vi effektiviserat vår verksamhet och
erbjuder i dag en effektiv service med en snabb och personlig kundkontakt. På Allbildelar finns en personalstyrka
på 35 personer, som består av både tjejer och killar med
många olika nationaliteter.
Vi demonterar ca 3 000 bilar per år, där merparten är
nya bilar. Vårt lager består av mer än 80 000 delar som
är kontrollerade och redo för snabb leverans till kunder
i hela Europa. Oavsett om vi tar hand om en utbrunnen
bil, en krockskadad bil eller en äldre bil som inte går att
reparera, gör vi miljön en tjänst.

SERVICE, HÖG KVALITET
& BRA ARBETSMILJÖ

Våra kunder skall känna en trygghet i att köpa bildelar av
oss. Vi erbjuder kontrollerade originaldelar med Green
parts garantin som är framtagen genom samarbete med
MRF och SFVF. Allbildelar är certifierat enligt ISO 9001
och 14001. Genom hela vår verksamhet märks ett
aktivt miljöarbete. Alla i vår personalstyrka utbildas kontinuerligt i miljö- och kvalitetsfrågor och företaget har de
tillstånd som krävs.
Så innan du köper en ny originaldel från märkesverkstaden, kolla med oss på Allbildelar först. Inte nog med att
du kan spara tusenlappar, du bidrar också till en bättre
miljö.

Vi hjälper dig gärna med allt från en kostnadsfri inventering av
ditt arbetsplatsbehov till offert på de delar du är intresserad av.
Vi har hjälpt Allbildelar Försäljning i Huddinge AB under många
års tid med kontorsstädning och kaffeservice.

Vägen till en enklare och trivsammare arbetsplats är enkel
– allt du behöver göra är att höra av dig!
www.publicclean.se

Du beställer. Vi levererar.
På Lagabasen.se och Bildelsbasen.se kan du söka efter
delar i lugn och ro. Behöver du personlig hjälp ringer du
till oss och talar med vår kunniga personal. Vi har ett stort
lager med bildelar som nästan är som nya. När du lagt din
beställning skickar vi delarna omgående för snabb leverans.
Alla våra delar har ett originalnummer och som det första
bildemonteringsföretaget i Stockholm erbjuder vi Green
Parts garanti på begagnade bildelar. Garantin gäller för
mekaniska delar som exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare. Garantin ersätter defekt bildel och
kostnader för i- och urmontering av dessa och gäller 1 år
och/ eller 1000 mil.
Scanna QR-koden för att komma direkt till Lagabasen.se

Vi erbjuder tjänster som underlättar för våra kunder.
Exempelvis samarbetar vi med de största försäkringsbolagen. Den olycksdrabbade bilen kommer direkt från
olycksplatsen till vår skadeservice. Vi bistår försäkringsbolagen med besiktningen så en korrekt och smidig hantering kan ske av ärendet. Därefter hjälper vi bilägaren
att plocka ut de personliga tillhörigheter kunden vill ha.
Vår nya däckavdelning invigdes under 2015. Här hittar
du däck, hjul och fälgar samt ett däckhotell. Du får personlig hjälp i vår kundmottagning, därefter tar du en kopp
kaffe i vår lounge medan vi byter däcket eller sätter på
nya fälgar.

Scanna QR-koden för att komma direkt till Bildelsbasen.se

Spara etiskt i våra
hållbarhetsfonder.

Ett
medvetet
val.

Hökärrsvägen 125
Gladö Industriområde
141 91 Huddinge
Tel: 08-746 93 00
allbildelar@allbildelar.se
www.allbildelar.se

Välkommen till oss!

ROSA BÄRGARNA

08-321 321
BRÖDERNA BERGLINS

industritvätt AB

Regulatorvägen 21, 141 49 Huddinge Tel. 08-711 72 20
www.berglinstvatt.se
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Tvätt av arbetskläder
Uthyrning av handdukar och badhanddukar
Uthyrning av entrémattor
Försäljning av arbetskläder och loggomattor
Vi hämtar och levererar i hela Storstockholm

Träemballage för varor till hela världen.
Standard eller special efter kundens önskemål.
Alla nya produkter är tillverkade i Sverige.
Vi köper och säljer även begagnat träemballage i standardformat
Musseronvägen 1C, 141 60 Huddinge
08-779 31 55 • pallkompaniet@telia.com • www.pallkompaniet.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 9236 • www.jssverige.se

ALLA ASSISTANSER
ALLA FÖRSÄKRINGSBOLAG

