
Glimra, Åkes Solskydd och Köksdemo  
valde att gå med ibladning i Hallå Askim.

Vill du också gå med en ibladning i våra tidningar? 
Kontakta oss för offert!
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Starta tvätt

Askim
Västra Stationsvägen 2B

4 tvättbåsAlla dagar 00:00-24:00

Läs mer >

Partille

Gratis
biltvätt!
Vi bjuder på 100 kr tvättid

Tvätt för normalbil
kostar 75-150 kr.

Ladda ner appen, knappa in koden ASKIM50
så laddar vi ditt konto med 100 kr.

Vi finns i Kungsbacka, Mölndal, Gamlestaden, Sävedalen, Västra Frölunda och Askim.

Gäller för nya användare t.o.m. 2021-04-30. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Enkelt, prisvärt och miljövänligt.

Nu öppnar vi vår toppmoderna anläggning i Askim,
Västra Stationsvägen 2B! Precis granne med 
Gyllene Korven. 

Sveriges modernaste  gör det själv-tvätt öppnar i Askim

Nu öppnar Glimra sin åttonde Gör det själv-tvätt  i Göteborg. Den här gången har turen kommit till Askim. 
– Att tvätta bilen hos oss är miljövänligt, smidigt och 
prisvärt, säger Carl Hörnell, etableringsansvarig  på Glimra. 

Konceptet har funnits i Göteborg i över 30 år och har idag 60 anläggningar i Sveri-ge. Efterfrågan är stor och det är enkelt att förstår varför.
– Man skulle kunna sammanfatta det med att det både är smidigt, prisvärt och miljövänligt. Särskilt nu i coronatider är det här ett coronasäkert sätt att tvätta sin bil. Även om anläggningen är full finns det en skiljevägg mellan varje plats och dessutom väljer man själv hur ren bil man vill ha och vilken prisnivå man vill lägga sig på, säger Carl Hörnell, etableringsansvarig på Glim-ra. Han berättar att kunden kan välja mellan 

att betala direkt på plats eller att betala med Glimras egen app som fungerar på samtliga 60 anläggningar i Sverige. – Man kan starta och stoppa tvätten med hjälp av appen och betalar därför endast för den tid man tvättar. Där går det även att betala med Swish. 

EGET RENINGSVERKCarl framhåller gärna de miljömässiga för-delarna med att tvätta på Glimra, då de har ett eget reningsverk under marken som tar hand om allt det smutsiga vattnet innan det går vidare till avloppet. 

– Det är en stor skillnad jämfört med att tvätta bilen på uppfarten hemma. Miljöas-pekten är viktig, säger han och menar sam-tidigt att det var funnits en stor efterfrågan på en gör det själv-tvätt i Askim.– Många som bor här har inte haft något bra ställe där de kunnat tvätta sin bil tidi-gare. Det ska vi ändra på nu. 

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel. 070-531 67 80

Följ oss på 
facebook
www.köksdemo.se

Alla våra leverantörer har specialpriser. Lörd 10–14 sönd 11–14.   

Vi bjuder på fika.

Vi firar 
20-årsjubileum med

FANTASTISKA 
PRISER!

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel: 070-531 67 80 

www.köksdemo.se • Ring - endast tidsbokade besök

Erbjudande!
Gäller t.o.m. 15 maj 2021

EFTER ROTAVDRAG

• MÄTNING 16 LUCKOR 5 LÅDFRONTER 

• 1 FEMLÅDIGKASSETT MED DÄMPNING 

• GÅNGJÄRN DÄMPARE HANDTAG 

• MONTERING AV OVANSTÅENDE

FR. 25.900:-

Till hushåll på
436 xx GÖTEBORG

TA CHANSEN ATT FRÄSCHA UPP KÖKET MED ETT KÖK FRÅN NOVAFLEX!

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel. 070-531 67 80

Följ oss på 
facebook
www.köksdemo.se

Alla våra leverantörer har specialpriser. Lörd 10–14 sönd 11–14.   Vi bjuder på fika.

Vi firar 20-årsjubileum med
FANTASTISKA 

PRISER!

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel: 070-531 67 80 www.köksdemo.se • Ring - endast tidsbokade besök

Till hushållsinnehavare på postnr 416

Många olika modeller 

i premiumkvalitet.

Vi har utvändiga 
solskydd så som 
terrassmarkiser, 
fönstermarkiser,
balkongmarkiser, 
pergolamarkiser,
och zip-screen. 

Pergolino 3600 
– en mycket bra och 
stilig pergolamarkis 

från Stobag!

Lunex Finess 
med skyddstak 
och vindstag!

Åkes Solskydd AB • Olof Asklundsgata 14, 421 30 Västra Frölunda
031-43 53 00 • www.akessolskydd.se

Kontakta oss så guidar vi er till rätt solskydd.
Maila på info@akessolskydd.se och förklara kort vad ni är ute efter. 

Åkes Solskydd AB • Olof Asklundsgata 14, 421 30 Västra Frölunda031-43 53 00 • www.akessolskydd.se

Kontakta oss så guidar vi er till rätt solskydd.Maila på info@akessolskydd.se och förklara kort vad ni är ute efter. 

JUST NU! VÅRKAMPANJ PÅ SOLSKYDD!

VÄRDECHECK 3.000:-Värdechecken gäller vid köp av terrassmarkis med motor. Gäller tom 30/4-2021.

PASSA PÅ!Köp terrassmarkis med motor och utnyttja vår kampanj som vi har nu! 

Skydda er mot 
sol, kvällsdagg, 
lätt regn och ha 

många och långa 
sköna utekvällar!

Vårfint på altanen!


