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Hallå B2B ges ut av

NÄSTA NUMMER VECKA 26
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

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

En go verkstad i Högsbo Industriområde

Trevligr!
somma

Har du trygga/säkra sommardäck?

Gratis däckkontroll där vi mäter mönster/slitage
och kollar lufttryck inför semester och långfärd.
Låt oss byta till nya däck för dig vid behov!
www.dackivast.se
Möjlighet till finansiering via Resurs Bank

Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda
Tel: 031-47 14 88 • mån-fre 7-17
För öppettider i sommar (v 25–v 34) se vår hemsida
Gilla oss på Facebook: www.facebook.se/däckiväst

Nu finns vi
även i

Göteborg!
Marie

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

Truckar och liftar
för alla lägen
• Försäljning • Uthyrning • Service
• Reparationer • Utbildningar
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
010-280 43 00

info@trollhattanstruck.se

www.trollhattanstruck.se

FRÖLUNDAS ENDA
JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE

DIN

SPECIALIST

Vi säljer huvudsakligen kvalitetsfärg från Jotun såsom
välkända DEMIDEKK för utsidan huset och alla olika kvaliteter av
LADY för inomhusmålningen. Saluför även JOTUNS stora båt
och industrisortiment. Vi säljer även färger från Gjöco!

Långedragsvägen
å
102 (V:a Frölunda vid Kungstens glas)
Tel: 031 – 29 95 01 | www.fargspecialisten.se | info@fargspecialisten.se
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5 SÄCKAR med utkörning: 600 KR
10 SÄCKAR med utkörning: 1050 KR
Öppet månd–fred 08.00–17.00 • ASKIMS INDUSTRIVÄG 1A

RING KATARINA: TEL 0708 42 63 42
Utkörning inom tre mils radie från vårt lager. Leverans till tomtgränsen.

TECKNA
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DIREKT
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EXTRABONUS!

999:JUNI • JULI • AUGUSTI

Ett gratis padeltillfälle
på köpet när du tecknar
vårt sommarkort.

Sommarkortet gäller på alla Nordic Wellness-klubbar i Sverige. Du har tillgång till gym, gruppträning samt Wellness Online. 100 kr/199 kr
för medlemskort/armband tillkommer om sådant saknas. Kortet går ej att aktivera före 1 juni. Reservation för slutförsäljning eller ev tryckfel.

”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

Skydda dina ägodelar!
67/'6.<''66.3./$66%5$1'Ζ62/(5$7

S2-ST10

'HWV¦NUDVP\FNHVNULQHW%XOWDIDVWGHWL
VRYUXPVY¦JJHQJROYHWV§KDUGXHQV¦NHU
I¸UYDULQJQ¦UDWLOOKDQGV
ȏ<WWHUP§WW+%'PP
ȏΖQQHUP§WW+%'PP
ȏ9LNWFDNJȏ7LOO¦JJ.RGO§VNU
S2-ST10 med nyckellås

Pris: 3320:-

inkl frakt

67/'6.<''66.3./$66
%5$1'./$660Ζ187(5)53$33(5

67/'6.<''66.3./$66
%5$1'./$660Ζ187(5)53$33(5

S2-ST320

S2-ST460

6RPHWWEDQNIDFNIDVWKHPPDPHGNODVVDW
EUDQGRFKVW¸OGVN\GG/¦PSOLJVRPI¸UYDULQJ
I¸UGRNXPHQWΖ'KDQGOLQJDUVP\FNHQELO
Q\FNODURFKDQGUDY¦UGHVDNHU%XOWDVLJROYHW

6RPHWWEDQNIDFNIDVWKHPPDPHGNODVVDW
EUDQGRFKVW¸OGVN\GG/¦PSOLJVRPI¸UYDULQJ
I¸UGRNXPHQWΖ'KDQGOLQJDUVP\FNHQELO
Q\FNODURFKDQGUDY¦UGHVDNHU%XOWDVLJROYHW

ȏ0§WW+%'PPJ§QJM¦UQPP
ȏ9LNWNJȏ7LOO¦JJ.RGO§VNU

ȏ0§WW+%'PPJ§QJM¦UQPP
ȏ9LNWNJȏ7LOO¦JJ.RGO§VNU

S2-ST320 30P med nyckellås

S2-ST460 30P med nyckellås

Pris: 6160:-

inkl frakt

Pris: 7765:-

inkl frakt

95'(6.3*5$'(%(/2336*516.5

Brandbox ST20101 / A4
%UDQGRFKYDWWHQV¦NHUI¸UYDULQJI¸U
GRNXPHQW GDWDPHGLD &''9'86%
PLQQHQK§UGGLVNDUPP

6.(5+(766.3Ζ1%52776./$6666

Säkerhetsskåp ST1500

1¦UGXKDUVW¸OGEHJ¦UOLJHJHQGRPVRPWDU
OLWHPHUDSODWV6W¸OGVN\GGDGLQIRWRXWUXVWQLQJ
ODSWRSP\QWVDPOLQJ§UJ§QJVYLQHWHWF
.RPSOHWWHUDPHGEUDQGER[67V§I§U
GX¦YHQEUDQGVN\GGHW%XOWDVLJROYHOOHUY¦JJ
ȏ0§WW+%'PP
ȏ9LNWNJȏ.ODVV66
ȏ7LOO¦JJ.RGO§VIU§QLQNOPRPV

ȏ8WY¦QGLJDP§WW+%'PP
ȏΖQY¦QGLJDP§WW+%'PP
ȏ9RO\PO
ȏ9LNWNJ
ȏ%UDQGNODVVQLQJPLQ
ST20101 / A4

Pris: 2380:-

I-340 Värdeskåp klass
EN 1143-1 Grade 1

.¸SGLJPHUWLGPHGGHQULNWLJDWXQJYLNWDUHQ
Q¦UGHWJ¦OOHUV¦NHUI¸UYDULQJLKHPPHW
/¦PSOLJVRPI¸UYDULQJI¸UGRNXPHQW
Ζ'KDQGOLQJDUVP\FNHQELOQ\FNODURFKDQGUD
Y¦UGHVDNHU%XOWDVLJROYHW
ȏ0§WW+%'PPJ§QJM¦UQPP
ȏ9LNWNJȏ7LOO¦JJ.RGO§VNU
I-340 Grade 1 med nyckellås

inkl frakt

Pris: 12880:-

inkl frakt

'HWK¦U¦UHWWD[SORFNDYY§UWVRUWLPHQWΖY§UEXWLNYLVDUYLJ¦UQDȵHU
Vi erbjuder även inbärning och fastbultning till fasta priser.

ST1500

Pris: 16100:-

inkl frakt

Vi är Din partner i säkerhetRFKȴQQV
G¦UGXEHK¸YHURVVQ¦UGXEHK¸YHURVV
safeteam.se/kassaskap

I frakt ingår leverans till ytterdörr i markplan • Priserna gäller t.o.m 30/6-2022

SafeTeam Frölunda
$XJXVW%DUNV*DWD


LÅS • PASSERSYSTEM • KAMERAÖVERVAKNING • DÖRRAUTOMATIK • LARM

