Din kompletta serviceanläggning
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”Vi lever mycket på vår
kvalitet och erfarenheter från
drygt 50 år i branschen.”

Björn Larsson - VD

HYR DIN ERSÄTTNINGSBIL AV OSS!
KOSTNADSFRI LEVERANS OCH HÄMTNING

Mabi hyrbilar erbjuder en mix av personbilar
personbilar, minibussar
och skåpbilar till mycket konkurrenskraftiga priser.
Ring för bokning: 031-774 97 00

www.mabi.se

En anläggning med klass!
Mölnlycke Lackering Karosseriverkstad AB startades redan 1960 av
Gösta Larsson. Sedan 1996 drivs företaget av sonen Björn Larsson
som en Fullserivceanläggning med hög kapacitet.
Huvudinriktningen har alltid varit lackering och karosseri men numera har vi
utökat verksamheten med service. På vår fullserviceanläggning arbetar vi med
alla bilmärken. Årligen tar vi hand om 2500 bilar och omsätter 30 miljoner kr.
Det gör oss till en av de största privata aktörerna i branschen.

Våra kunder kommer tillbaka till oss
På Mölnlycke lackering är vi nära våra kunder.Vi är personliga och arbetar med
att ge den allra bästa service. Som kund ska du känna dig välkommen till oss.
Och få hjälp direkt!

Vi tänker på kvalitet och miljö
Vår positiva utveckling har hållit i sig i över femtio år. Det beror inte minst på
att vi hänger med i den tekniska utveckling som råder i branschen. Dessutom
arbetar vi ständigt för att verksamheten ska uppfylla kvalitets- och miljökrav.Vi
på Mölnlycke lackering använder oss av kvalitets- och miljömedvetna leverantörer.Vi arbetar med vattenbaserade färger och återanvänder begagnade delar.

SPECIALVERKSTAD
Montering, reparation och försäljning av bladfjädrar.
Fjädrar, krampor och tillbehör i lager.

Snabb service till bra pris,
vi byter medan du väntar!

031-88 30 05
Fibervägen 1, 435 33 Mölnlycke
www.molnlycke-bilfjader.se
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Våra specialister gör bilen till ny
Genom att ha en modern verkstad arbetar vi snabbt och effektivt och
håller Samtidigt en hög kvalitetet. Snabba, effektiva arbetsmetoder
kortar ner led- och leveranstider. vi Erbjuder hyrbil när Du lämnar in
bilen. och Vår Egen transportbil åker och hämtar bilen om det behövs.
Sedan starten har vi Mölnlycke Lackering alltid satsat på att utveckla verksamheten.Vår personal arbetar i en modern skadeverkstad med en högteknologisk miljö. Trots det är deras yrkesskicklighet det som gör skillnaden och bidrar till vår höga kvalitet på de
utförda jobben.
Vår lojala och erfarna personal utbildas kontinuerligt och har kunskap om alla bilmodeller och deras teknologi. Oavsett om man är
lackerare, skadereparatör eller servicemekaniker är man specialist på sitt arbete. Vi har tätt samarbete med gymnasieskolan och
har därför alltid lärlingar och elever i verksamheten. Därmed bidrar vi till att utveckla kompetensen i branschen.
Vår personal arbetar i en miljö som är bättre än den utomhus.Vi har satsat på ett ventilationssystem som skapar en joniserad
luftmiljö som är tusen gånger bättre än uteluften.

HYR UT

Personbilar • Bussar, 7-9sits • Flyttsläp
Skåpbilar 4-18 kubik
Finns även med bakgavellyft

031-55 42 00

www.hyrcentralen.com
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Skanna QR-koden för att läsa
mer plåtskador.

Skadeverkstad
När du har haft oturen att Drabbas av en krockskada, fått en
parkeringsskada, en ruta krossad eller bara råkat ut för ett retfullt
stenskott. Då kan du lämna in bilen till oss på Mölnlycke Lackering och
få den helt återställd.
plåtskador
Vi på Mölnlycke lackering har lång erfarenhet av alla sorts plåtskador och kan ta hand om din bil så att den blir återställd på bästa
sätt.Vår ambition är att du som kund skall bli nöjd och hämta ut din bil i ett skick som om skadan aldrig hänt.Vår plåtverkstad har
all utrustning och kompetens för att utföra svårare riktarbete alternativt byta ut detaljer som inte går att laga.
Vi strävar alltid efter att ha högsta kvalitetsnivå på både service och bemötande. Givetvis hjälper vi dig med skadeanmälan och
ombesörjer kontakten med ditt försäkringsbolag. Mölnlycke lackering samarbetar med alla försäkringsbolag.

Rutbyten och stenskottsreparationer
Vi utför alla slags rutbyten och stenskottsreparationer.

Vi levererar begagnade bildelar till
Mölnlycke Lackering Karosseriverkstad AB

Falkenberg • 0346-71 45 80

www.waltersbil.se
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Skanna QR-koden för att läsa
mer om lackering.

Lackering
Lackering har alltid varit en av våra specialiteter. Under de senaste
åren har vi utvecklat verksamheten och kan i dag även erbjuda Spot
Repair – Reparation av mindre skador på bilar och motorcyklar.
Lackering
Vi på Mölnlycke lackering har många års erfarenhet av billackering och reparerar lackskador, repor, bucklor, plastdetaljer och fälgar
på bästa möjliga sätt. Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag om reparationen är ett försäkringsärende.

Plastreparationer
Vi är marknadsledande på att utföra plastreparationer. Genom att inte skrota och kassera plastdetaljer är vi både kostnadseffektiva och miljömedvetna.Vi använder oss av lim- och plastsvetsmetoder.

Spot repair – Liten lackskada, små omkostnader
Självklart blir man mycket irriterad över små lackskador på sin bil, man tvivlar ofta på om det kan betala sig att få skadan reparerad.Ofta kan vi använda oss av spot repair, vilket innebär punktreparation av själva skadan och utan att montera ner hela karossdelen. Arbetet går snabbare och ger en lägre prisbild för dig som kund.

Få din bil unikt anpassad med foliering
Som en av få verkstäder i Göteborgsområdet kan vår utbildade personal anpassa bilen precis som du vill ha den, från borstad
aluminium till kolfiber.
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En auktoriserad
serviceverkstad
Vi en auktoriserad serviceverkstad för SAAB och Mazda. Det
innebär service och reparationer som utförs på rätt sätt med
stor kunskap och lång erfarenhet.Vi använder enbart originaldelar. Du lämnar därför bilen i trygga händer när du lämnar in
den till oss.
Vi erbjuder professionellt utförda jobb med senaste teknik, originaldelar samt bilglasbyte, stenskottslagning och skadereglering.
Vi utför även service på andra bilmärken med MRF-garanti.

Grossistförsäljning till
verkstäder
Nu kan serviceverkstäder runt om i Sverige köpa originaldelar
av oss.Våra reservdelsansvariga ser till att du får rätt reservdel
och att den levereras i tid.

Behöver
en ersättningsbil?
Boka dindu
ersättningsbil
hos Avis

Nu
hittar
oss
även
hos
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dendu
hos
Avis!
Nuinne
hittar
duMölnlycke
oss även Lack.
inne
hos Mölnlycke Lack på Fibervägen 3.
010-4948239
www.avis.se Tel: 010-494 82 39

FÄRGA FRAMTIDEN.
GLASURIT
REPARATIONSLACKER
Lysande utsikter: Glasurit säkrar att verkstäder över
hela världen har lysande affärsutsikter. Våra innovativa
produkter är enkla och pålitliga att applicera, borgar för
goda resultat samtidigt som de är kostnadseffektiva.
Vårt professionella kulörhanteringssystem hjälper
verkstäder att alltid hitta rätt kulör – snabbt och
pålitligt. Med vår konsulttjänst hjälper vi också till att
identifiera potential för att kapa kostnader och utveckla
verksamheten.
ProFit with Glasurit.

Glasurit Billacker, BASF Coatings Services AB, Tel, Gbg 031-57 87 30, Tel, Sthlm 08-764 65 85, www.glasurit.com
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Fibervägen 3, 435 33 Mölnlycke
Tel: 031-88 05 20, Fax: 031-88 48 86
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molnlycke.lackering@mlkab.com
www.mlkab.se
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Smidesgatan 2, 417 07 Göteborg
Tel: 031-88 05 20, Fax: 031-779 24 90

