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BILVÅRD FÖR ALLA

Boka en Ditec® Lackskyddsbehandling
fr. 3.995:- så bjuder vi på övernattning
för 2 personer på herrgårdshotell.

500:- RABATT PÅ HELREKOND
*

Inkl. frukost. Värde 1.000 - 1.700:-. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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FÖRBERED Gör bilen extra fin och
DIN BIL
i kapp med vårsolen!
INFÖR
HÖSTEN!

Det nordiska klimatet är tufft för våra bilar. Oavsett om din bil är helt ny eller
behöver den skyddas. I lackens mikroskopiska porer samlas smuts som på si
Våra metoder och behandlingar djuprengör porerna och med hjälp av våra sk
arbetas in och härdar, skapas en osynlig armering som gör lacken skinande b

Gör bilen
extralackskyddsbehandlas?
fin och stråla
Visste ni att även en begagnad
bil
behöver
Hos oss kan du välja mellan:
i kapp med vårsolen!
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Det nordiska klimatet är tufft för våra bilar. Oavsett om din bil är helt ny eller har ett par år på nacken så
Ditec ® Original lackkonservering
Ditec ® Ceramic Ultra
Ditec ® Ceram
behöver den skyddas. I lackens mikroskopiska porer samlas smuts som på sikt försvagar lacken.
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Det mesta kring Ditec ® handlar om att skapa fantastiska ytor. Men när det g
Hos oss kan du välja mellan:
NYHET!
kundrelationer
och arbetssätt
tar det ytliga
slut.
Du kommer
till oss med din
Ditec Original lackkonservering
Ditec Ceramic Ultra
Ditec Ceramic Plus
Ditec Ceramic Light
*
bästa bilvården och servicen på marknaden och det ser våra certifierade fack

500:- RABATT PÅ HELREKOND
®

*Gäller t.o.m. 30/9 2020. Gäller

Göteborgsvägen 48, Sävedalen
Tel. 031-44 85 00 • info@nicecargbg.com
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Varför ska du välja Ditec ®?
Det mesta
kring Ditec ® handlar
skapa fantastiska
ytor.
Men när
det gäller vår yrkeskunskap,
endast
grundbehandling.
Kanomejatt
kombineras
med
andra
erbjudanden.
kundrelationer och arbetssätt tar det ytliga slut. Du kommer till oss med din bil för att du vill ha den
bästa bilvården och servicen på marknaden och det ser våra certifierade fackmän till att du får.

Välkommen in till oss och boka tid!
Välkommen in till oss och boka tid!

www.nicecargbg.com

I premiumpaketet ingår: Ditec Glasbehandling av vindruta och främre sidorutor, Ditec Textil/Skinnbehandling av stolar fram och bak, Ditec Fälgbehandling av 4st fälgars utsida
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Lunch 105:-

VI HJÄLPER DIG

Järnringen 19-21
Tfn: 073-852 08 76
www.mrcleanhb.se

Bilservice
BYGGSTÄD

HEMSTÄD

Hamburgare

Tallrik

Pizza

Sallader

På USA Today Restaurant varje vardag serverar lunch kl 11-15. Vi erbjuder vi fyra olika rätter
eller valfri pizza att välja ifrån, till lunch ingår även en salladsbuffé. Restaurangen kan även uthyras
med eller utan mat, restaurangen utrymmer ungefär 100 personer och parkeringen är fri.

usa today restaurant

Lexbyvägen 24, 433 31 Partille • Tel: 031-44 47 47 • info@usarestaurang.se • www.usarestaurang.se
Öppettider: Mån-Tors: 11:00-21:00 • Fredagar: 11:00-23:00 • Lördagar: 12:00-23:00 • Söndagar: 12:00-21:00
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Vi bemannar ert företag
med erfarenhet och flexibilitet!
Vi ser till att ni får hjälp av rätt personer och rätt kunskap.
Vi erbjuder personal med gedigen kompetens och lång erfarenhet.

Behöver ni hjälp med trädgård,
städ, snickeri eller måleri?

4 Administratörer
4 Kontorsstädning
4 Restaurangpersonal
4 Butikspersonal
4 Kundtjänst
4 Serveringspersonal
4 Demonstratörer
4 Lager & Transport
4 Snickare
4 Ekonomer
4 Lastbilschaufför
4 med
Säljare
Våra engagerade och erfarna
pensionärer hjälper dig
bland annat:
4 Fastighetsskötsel
4 Monteringspersonal
4 Truckförare
. Måla staket . Bygga altan . El . VVS
Städning . Flyttstädning
4 Kockar
4 Målare

Häckklippning . Trädbeskärning . Grädklippning
Boka även våra privata tjänster inom trädgård, hantverk och städ.

Boka trädgårdshjälp nu för 245 kr/h!

031-396 00 30
www.alertsenior.se

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

10 % rabatt på avhämtning/utkörning när du beställer via hemsidan!

VÄLKOMMEN TILL
HERTZMANS KAKEL & KLINKER
Ett naturligt val för kakel och badrumsrenovering i toppklass!

Våra tjänster

KAKEL • KLINKER • BADRUMSRENOVERING
Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Tel. 072 - 310 80 65
anders@hertzmanskakel.se
www.hertzmanskakel.se

Fresh Car – Partille Biltvätt
Järnringen 58, 433 30 Partille

PARTILLE BILTVÄTT
BILVÅRD & REKOND
Silver

150:- Helrekond

www.freshcar.se • fresh.car@hotmail.com
tel. 031-44 65 80
076-212 16 30

Öppet: Mån-fre 08-18 Lör-sön 10-18

1800:-

Avfettning + handtvätt med schampoo.
Fälgtvätt + rengöring av dörrfalsar + avspolning
av plastmattor.

Handtvätt och motortvätt + rubbing och maskinpolering. Lackskydd (Hårdvax) + komplett
invändig rengöring (stortvätt)

Avfettning + utvändig handtvätt. Dammsugning + fönsterputs + dammtorkning. Fälgtvätt +
rengöring av dörrfalsar + avspolning av plastmattor.

Handtvätt och motortvätt + rubbing och maskinpolering. Keramisk vax. Komplett invändig
rengöring (stortvätt). Klädselimpregnering och
glasbehandling. Textiltvätt och skinnbehandling.

Heltvätt

Minirekond

299:- Superrekond 2400:379:-

076-907 67 66
076-907 02 44

Asfaltsborttagning + utvändig handtvätt.
Dammsugning + fönsterputs + dammtorkning.
Rengöring av alla plastytor + asfaltsborttagning.
Fälgtvätt + rengöring av dörrfalsar + avspolning
av plastmattor. Rengöring av bagageutrymme +
snabbvaxning.

DÄCKSERVICE
Däckskifte • Däckbalansering
• Däckbehandling
Vi säljer nya och
begagnade däck!

Däckbyte
+ tvätt
200:Däckförvaring
600:-/säsong
I detta priset ingår
däckskifte och däcktvätt

Priserna kan höjas efter bilens storlek och skick

Drop in/Tidsbokning

BOKA TID ONLINE PÅ

www.freshcar.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

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

Naver bord och 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

