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Solskydd för alla behov
inne och ute.
Söker du efter skräddarsydda solskyddslösningar
som skapar ett behagligt klimat, både inomhus
och utomhus?
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dig från idéstadiet till färdig installation. Vi på Sekond erbjuder
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Ringoch
0705
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smarta
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solavskärmning,
för både inomhus- och utomhusbruk. Vi säljer, installerar,
och monterar allt inom solskydd till både privatpersoner och
offentliga miljöer.

Har du frågor om solskydd? Ring 0705 – 91 00 00
solskydd@sekond.se
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070-591 00 00
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KOSTNADSFRI KONTROLL

Välkommen till Vänerborgs Rostskydd!
Vi är specialister på bilvård och våra medarbetare har en mångårig erfarenhet
och god kunskap inom området. Vi hjälper dig med Lackskydd, Rostskador,
Däckmontering och Lackering. Se till att ge din bil det skydd den behöver.
Boka in dig på en gratis kontroll idag. Vi går igenom din bils lackglans,
lackskador, konditionen på rostskyddet samt skicket på däcken.
Efter det får du ett kostnadsförslag för det som behöver åtgärdas.

Vi utför:

✔ Rostskydd
✔ Keramisk lackskydd
✔ Lackering
✔ Däckmontering

Skydda din bil - ring nu på 0521-617 00
Tenggrenstorpsvägen 15, Vänersborg
vbgrostskydd@gmail.com • Tel. 0521-617 00

www.vanersborgsrostskydd.se
Öppettider: 7-16 (Lunch 12-13)

BEHÖVER DU HYRA MASKINER OCH FORDON?
HOS OSS PÅ ARENTO hittar du de bygg- och anläggningsmaskiner, arbets- och transportfordon samt
personbilar som du behöver för en komplett hyreslösning. Några av artiklarna i vårt sortiment: minigrävare,
självlastande dumper, släpvagnslift, arbetsbodar, arbetsvagnar, handverktyg, mätinstrument, pumpar,
elverk, vibratorplattor, vältar, byggstaket samt TA/avstängningsmaterial. Vi tillverkar även hänvisningsskyltar
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GYM & KONDITION

wellness online

triggz bonusprogram

Crosscage, yoga eller
ungdomsträning – vi har
något som passar för alla
människor i alla åldrar.

Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och maskinerna
för att maxa din träning.

Träna när och var du vill.
Streama dina favoritpass
direkt i mobilen, datorn
eller surfplattan.

Bli belönad varje gång du
checkar in på någon av våra
klubbar eller kör ett pass
med Wellness Online.

bli medlem
redan idag!

Nu finns vi
även i

Göteborg!

Marieholm
sga
415 02 Göte tan 84,
Tel: 010-28 borg
04300

Utbildning

Köp eller hyr truck
Hyr lift

Service & reparationer

Truckar och liftar
för alla lägen
Trollhättans Truck är en av Västsveriges ledande
aktörer när det gäller uthyrning och försäljning.
Vi säljer nya & begagnade truckar, samt servar och reparerar
dessa på plats hos kund eller i våra verkstäder. Vi erbjuder även ett komplett
utbud av hyrliftar för alla lägen. Samt tillhandahåller utbildningar i vår nisch
i våra lokaler eller skräddarsytt direkt hos kund.

Vi är det naturliga valet
Kardanvägen 67, 461 38 Trollhättan • 010-280 43 00 • info@trollhattanstruck.se

www.trollhattanstruck.se

