Hallå

MÖLNDAL
AUG 2020

Till alla företag & kontor i Mölndal

Hallå B2B ges ut av

NÄSTA NUMMER 22 SEP 2020
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

Mer erbjudanden på meijersmobler.se

Dansktillverkad soffserie HANDY, med helt avtagbar klädsel.
Många tygalternativ eller läder. Rak, hörn eller divan.

Lagerex till
kampanjpris!

Soffa Basel

LAMINO

Lagervara

15.900:-

Lagerex
(begränsat antal)

Y-stolen
lackad
bok

Y-stolen

Lilla Åland

Jättepaddan

Designa
din egen
Roma

Jetson

BRUNO

Fåtölj+pall

NU 16.990:(Ord. pris 23.650:-)

Bord Ardre + stolar

Delta
Adventure
Ek/Grå

(Begränsat antal)

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL • TELEFON 031-272710
(vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången – Välkomna!
Öppettider: Månd – Fred 9.30–18, Lör 10–15, Sön 12–15

Naver bord och stolar

KAMPANJPRISER!
Är ditt företag i behov av

FLYERS?

Priserna gäller tom 31 juli 2020
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KONTAKTA
OSS!

Mikael Robertsson • 0706-42 50 80
mikael.robertsson@media-konsult.com
Annie mellgren • 0708-58 50 97
annie@media-konsult.com

Askims industriväg 1A • 031-748 07 10 • www.media-konsult.com

VI TAR HAND
OM DIN BIL!

Fri
lånebil
ingår!

En välvårdad bil ger inte bara njutning för stunden,
med en bil som känns ren och fräsch, det förlänger
livslängden och andrahandsvärdet på din bil. På vårt
bilvårdscenter på Lunnagårdsgatan 13 jobbar vi med
handtvätt, utvändigt och invändigt, recond, sanering,
lackskyddsbehandlingar och klädseltvätt. Hos oss får
du service av hög kvalitet som ger nybilskänsla och
förlänger livslängden på bil.

VÅRA BILVÅRDSBEHANDLINGAR
HANDTVÄTT

MINIRECOND

Utvändig handtvätt fr. 250:-

RECOND PLUS

RECOND SILVER

Fräscha upp bilen fr. 995:-

En exklusivare recond fr. 2.495:-

Klassisk recond fr. 1.795:-

POLERING OCH VAX

Vi polerar din bil glänsande vacker fr. 1.995:-

RECOND GULD

Helrecond, bilen känns som ny! fr. 3.495:-

Öppettider: vardagar kl. 07-17

LACKSKYDD
fr. 2.495:-

azbilvard@gmail.com • 070-94 73 003
molndal@azrecond.se • 031-29 83 83
www.azrecond.se

Lunnagårdsgatan 13, 431 90 Mölndal
Granne med Toyota Center och Åby Stallgårdar.

Peppareds Torg 2A, 431 50 Mölndal
Öppettider: mån-fre 9–21 lör-sön 10–21

MER ÄN

500

VI HAR ÄVEN
DRYCK, MAT,
TOBAK OCH
BLOMMOR!

SORTERS
LÖSGODIS

STÖRSTA
UTBUDET A
V

G
L
A
SS
tel. 031-27 00 07

ALLTID NYtt & FRÄSCHT!

www.godisbjörnen.se
VI HAR
ALKOHOLTILLSTÅND!

MED BÄSTA KVALITÉN!

DAGENS 95:LUNCH
INKL DRICKA, SALLAD, BRÖD

& KAFFE

VARDAGAR KL 11-14

Peppereds Torg 2A • 031-20 10 04 • www.hills-pizza.se

VÄLKOMMEN TILL

BILSPECIALIST AB
ALLT INOM BILBRANSCHEN!
4 Vi erbjuder bilverkstad, reparation och lackering
4 Vi erbjuder även bilförsäljning och förmedling
4 Vi utför bilbyten och köper din bil

2020-ERBJUDANDE!

BILTVÄTT

BILVÅRD

Heltvätt
Endast 249:- (ord pris. 500:-)
Utvändig handtvätt
Endast 149:- (ord pris. 300:-)
Supertvätt • Vaxning
Endast 599:- (ord pris. 1200:-)

Helrekond
Endast 2499:- (ord pris. 5000:-)
Utvändig rekond
Endast 1499:- (ord pris. 3000:-)
Minirekond
Endast 999:- (ord pris. 1999:-)

KONTAKTA OSS
Kundtjänst: 031 – 380 22 55
Mobil: 073 – 99 88 448
E-post: info@bilspecialist.com
WWW.BILSPECIALIST.COM

HITTA HIT
Norra Ågatan 34
431 35 Mölndal
Vi är granne med Mio Möbler

ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 08:00-18:00
Lör: 09:00-17:00
Sön: 09:00-17:00

Erbjudande på bilservice

2499:-

I priset ingår 5 Liters dunk Castrol Olja, oljefilter
och oljeplugg med packning, Felsökning &
besikningskontroll samt en Supertvätt
+ vax BOKA SENAST 30/9 2020

BLI KUND HOS OSS SENAST 30/9-2020 OCH FÅ TA
DEL AV DE RABATTERADE PRISERNA UNDER HELA 2020.

DÄCKSERVICE
& DÄCKBYTEN

VERKSTAD &
REPARATION

Däckhotell
Endast 499:-

Bromsar
Avgassystem
Oljebyte
Bildiagnos
Aircondition
Hjulinställningar

(per säsong)

Däckbyten
Endast 199:- (SUV 299:-)

fr. 890:fr. 1300:fr 1295:fr. 690:fr. 895:fr. 1495:-

vi stärker
ditt företag

Träna hos oss – frisk personal lönar sig!

GYM & KONDITION
Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och
maskinerna för att
hjälpa dig i din
träning.

WELLNESS ONLINE
Kör dina favoritpass
framför TV:n, datorn,
plattan eller mobilen.
Med Wellness Online
kan du träna när
och var du vill.

PERSONLIG
TRÄNING
Vill du öka balansen
eller lära dig att
träna rätt? Då vägleder
våra personliga
tränare dig!

GRUPPTRÄNING
Rörlighet, styrka
eller kondition
– vi har något för
alla människor.

VÄLKOMNA
TILL KLUBBEN
Vi har över 250
klubbar i Sverige.
Hitta din närmsta
på vår hemsida:
nordicwellness.se

”Det lönar sig alltid att
reparera en originalfälg”

I

När fälgarna på bilen har sett bättre dagar kan det vara svårt att hitta någon som kan
reparera och fräscha upp dem. I Sverige finns nämligen bara tre fälgreparatörer.
En av de med lång och gedigen erfarenhet, Fälgfixarn Däckman, finns i Västra Frölunda.

snart 30 år har fälgreparatören Cina
Timle reparerat fälgar. Det hela började med att hon jobbade extra hos
sin mamma som grundade företaget
Däckman redan 1971. Snabbt fick Cina upp
intresset för att fixa och rusta upp fälgar och
1992 expanderade firman och blev Fälgfixarn
Däckman. Idag är man en komplett däck- och
fälgservicefirma.
DE BLIR SOM NYA
Hos Fälgfixarn Däckman blir även de mest
skadade och utsatta fälgarna som nya igen
och det märks att de flesta bilägare och även
företagare idag ser ett stort värde i att reparera
bilens fälgar. Enligt Cina Timle lönar det sig
alltid att reparera en originalfälg, något som
kanske inte alla känner till.
– Generellt så sitter det aluminiumfälgar på
de flesta bilarna idag, säger Cina och fortsätter:
Leasingbilar har det alltid och även småbilar
som inte är speciellt dyra har det också.
Faktum är att en originalfälg i aluminium är
ganska dyr att köpa ny och då är det värt att
istället få dem reparerade och uppfräschade
av någon som vet hur man gör och behärskar
finarbetet som det innebär att rusta upp fälgar,
som Fälgfixarn Däckman.
ETT HANTVERK SOM TAR LITE TID
Kärleken till att arbeta med fälgarna kommer
från början från Cinas intresse för hantverk
och det är precis så hon ser arbetet med fälgarna; under vilket man måste vara ytterst noggrann. Fälgreparation kan innebära allt från
svetsning, riktning, lackering till att piffa upp
fälgarna lite extra. Hon får ofta förfrågningar
om att ändra utseende och färg på fälgar, något
hon gärna pillar lite extra med när tid finns.
Men man ska veta att all fälgreparation är ett
noggrannhetsarbete som måste få ta lite tid.
– Trots att jag gjort det här så länge, får jag
fortfarande många utmanande uppdrag från
mina kunder och det är fantastiskt givande
att sitta och fundera hur man kan fixa till en
fälg på bästa sättet, säger Cina som just nu
har fullt fokus på att fixa reparera, svetsa och
lacka fälgar som fått sprickor eller skadats på
andra sätt.
Fälgfixarn Däckman har storkunder som
BMW, Hedin Bil, Bilia och Audi. Genom åren
har Cina märkt att hennes kunder uppskattar

hennes gedigna kunskap och erfarenhet. Något
annat som också uppskattas är verkstadens
fördelaktiga öppettider. Redan klockan 06.00
varje vardag slår Fälgfixarn upp portarna för
sina kunder.
– Många vill få bilen fixad innan de ska till
jobbet och för företagen är det viktigt att till exempel servicebilarna blir färdiga i tid och inte
står inne för reparation under dagarna när folk
behöver dem, säger Cina och tillägger att det
inte är det minsta ovanligt med full ruljangs

redan under den tidiga öppningstimmen.

Text: Victoria E. Kiss Nylund

Ingela Gathenhielms gata 7,
Västra Frölunda
0709-46 01 80 • www.falgfixarn.se

Tveklöst!

”Den som äger den där, måste ju nästan jobba på DäckPartner!” Jodå, visst
är vi mer än lovligt intresserade av däck. Vi erbjuder ett brett sortiment från
marknadens ledande leverantörer, så att du får rätt däck för din bil och körstil.
Vi hjälper dig med alla krav för en säker körning. Med 250 verkstäder i Sverige,
Norge och Finland är vi Nordens största specialistkedja inom däck och fälgar.
Allt rullar bättre med DäckPartner!

www.mdsab.se

Mölndals Däckservice

Måndag – Torsdag: 7.30–18
Fredag: 7.30–16.30

E-post: info@molndalsdackservice.se
Telefon: 031 706 22 70

VI TAR HAND OM ER BIL!
Utvändig handtvätt

Vår handtvätt innefattar avfettning,
fälgtvätt, schamponering,
torkning med sämskinn.

299:-

Utvändig handtvätt/Dammsugning

Vår handtvätt innefattar avfettning,
fälgtvätt, schamponering, torkning med
sämskinn, spolning av gummimattor,
lätt dammsugning
av kupé samt bagage

400:-

Utvändig & invändig tvätt

Vår handtvätt innefattar avfettning,
fälgtvätt, schamponering, torkning med

sämskinn, spolning av gummimattor
Dammsugning av kupé och bagageutrymme. Rengöring av dörrkarmar, paneler,
mattor m.m. In- och
utvändig fönsterputs.

995:-

Utvändig & invändig tvätt/vaxning

Vår handtvätt innefattar avfettning,
fälgtvätt, schamponering, torkning med
sämskinn, spolning av gummimattor
Dammsugning av kupé och bagageutrymme. Rengöring av dörrkarmar, paneler,
mattor m.m. In- och utvändig
fönsterputs.
Vaxning av bilen

1995:-

Kråketorpsgatan 16
431 53 Mölndal

Ceramic PRO – vårdar och
förlänger livslängden på din bil!
Silver Paket Exteriör

3 års garanti* • Lackskydd
Vårt Silver paket ger din bil ett fantastiskt
permanent exteriört ytskydd. Det nano
keramiska lackskyddet skyddar din bil mot:
• Repor ++
• UV Strålning
• Kemikalier
Självrengörande egenskaper
på kaross och fälgar
Lackskyddet gör att bilen bir lätt att rengöra, oavsett om det är smuts, vägsalt,
fågelavföring eller surt regn.
Permanent högglans!
Vindrutan hålls ren!
Ceramic PRO Rain gör att vätskepärlor
formas och rinner av rutan.
Paketet inkluderar:
Polering med Nanopolish
1 lager Ceramic Pro 9H
1 lager Ceramic Pro Light
Ceramic Pro Rain främre rutor

6.000:Kråketorpsgatan 16, 431 53 Mölndal
Epost: info@mbfmolndal.se • Tel. 031-271800
Öppettider: måndag-fredag 7.30-16.30

Mölndals Bilförädling AB

www.molndalsdackservice.se

