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Just nu renoverar vi trappor
i ert område
Så här kan det se ut när vi är
klara.
Bilden nedan: Rostfria stolpa
r med glas & nya eksteg.
Trappan till höger, Nytt räcke
med rostfria räckespelare, nya
eksteg och nymålad trappvang.
Allt tillverkas och målas i vårt
snickeri/måleri på Hisingen.

TRAPPRENOVERING & TRAPPRÄC

KEN

Några av fördelarna med att anlita
oss:

DAlla trappsteg är behandlade med halkskydd
DVi river gamla räcken och forslar undan skräpe
DVi målar trappa och allt i anslutning till den t

Nyttja
N
j Ert
E ROT-avd
drag och
h låt
lå oss renovera Er trappa

Perfect Step är vår egen framtagna
modell som vi tillverkar i vårt eget snicke
ri. Trappan är
färdigbehandlad med hårdvaxolja
som innehåller halkskydd. Vi monte
rar nya räcken i rostfritt,
glas, trä eller målat. Målning av trappv
ang mm, samt rivning av gamla trappr
äcken gör vi också.
Nyhet - Nu behandlar vi alla stegen
med halkskydd!
Kontakta oss, så kommer vi kostna
dsfritt ut och visar prover samt mäter
Er trappa och Era räcken.
För kostnadsfritt hembesök!

Välkommen till

Ring: 031-68
031-6855555555Mejla:www.p
info@p
anelst
ugan.se
anelst
ugan.s

Fordoncenter
Göteborg AB

e info@panelstugan.se Transportgatan 37,
Bäckebol

Vill du se mer bilder och idéer
på hur just din trappa
kan bli så kan du gå in på www
.Panelstugan.se
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Du behåller din nybilsgaranti
när du servar din bil hos oss!

•Bilförsäljning •AD Bilverkstad •AD Rekond

nde!
judaER
Öppningserb
DIN BIL!
VI KÖP
Nu flyttar vi in på Färgvägen 2 i Stenkullen

Smidigt, snabbt & enkelt!
PR
Ring eller maila ossISså berättar vi mer

Grundservice
01 Kontroll däck/mönsterdjup
02 Kontroll läckage
motor/växellåda/kylare
03 Kontroll batteri
04 Kontroll tändsystem
05 Kontroll drivaxeldamask
06 Kontroll bromsbelägg/skivor
07 Kontroll avgassystem
08 Kontroll belysning
09 Kontroll bromsrör/
bromsledningar

1495:Ord. pris 249
5:-

10 Avläsning av felminne
11 Släckning av serviceindikator
(vid behov)
12 Byte luftfilter
13 Byte av motorolja
14 Byte av oljefilter
15 Byte oljeplugg
16 Glykolpåfyllning
2, Stenkullen • Tel. 031-388 77 11
•Färgvägen

NG Auto AB
mail: info@ngautoab.se
www.ngautoab.se

EN MÄRKES OBEROE NDE VERKSTA D SOM UTFÖR SERVICE
OCH REPARAT ION AV PERSONB ILAR & TRANSPO RTBILAR

Basservice

1299:-

Motorolja upp till 5L, filter, Avtappningsplugg

ink däckskifte. Gäller till och med 2021-11-30.

NG Auto Bilförsäljning

3 års

garanti på
reservdelar

2 års

garanti på
arbete

Öppettider: måndag-fredag 8-17,
lör-sön stängt, lunch 12-12:45

•Färgvägen 2, Stenkullen • 031-388 77 11
www.adbildelar.se

Brodalsvägen 11B, 433 38 Partille
tel: 031-713 76 76, 0767-67 27 77
e-post: info@fordoncenter.com

Erbjudandet gäller t om 2021-12-31

Älska varje mil

Vi utför även service på husbilar

Kontantfri verkstad

Panelstugan, Fordoncenter Göteborg AB och NG Auto
valde ibladning i Din Bostadstidning Partille/Lerum

