Bildelar för proffs
Tel: 021-471 11 00

EN AV SVERIGES STÖRSTA OCH
MODERNASTE BILDEMONTERINGAR
Kungsåra Bildemontering har varit med sedan 1966. Fyra decenniers erfarenhet och kunskap som våra kunder tjänar på. Sedan Erik Petterson tog över
verksamheten 1995 har företaget tagit nya, stora kliv mot ännu högre kvalitet,
bättre miljö och felfri service. Idag är vi en av Sveriges största och modernaste
bildemonteringar.
På en 80 000 kvm stor yta demonterar vi nya och gamla bilar av de flesta
märken, ca 2500 bilar om året. Alla bildelar fotograferas, tilldelas reserv- och
originalnummer innan de läggs upp på hyllorna. Detta ger ett välfyllt lager
med över 120 000 delar där varje enskild del är kontrollerad och håller högsta
kvalitet.
Men det är inte bara felfria bildelar som utmärker oss. På Kungsåra Bildemontering är vi trettio engagerade personer som strävar efter att ge våra kunder
professionell service och snabba leveranser med bl.a. våra turbilar. Proffs som
hjälper proffs!
Vill du bli en proffskund så kontakta oss så kommer vi ut och berättar mer. Exemplelvis har Widells Bilplåt blivit helkund hos oss.

www.stenarecycling.se

KVALITET OCH MILJÖ – SJÄLVKLARA INSLAG PÅ
KUNGSÅRA BILDEMONTERING
De flesta bilar som kommer till oss är försäkringsbilar från Sveriges ledande försäkringsbolag. I vår verkstad och testhall genomgår bilarna noggranna tester.
Genom att använda modern teknik kontrollerar vi motorer, tar HC och Lambdavärden och söker efter rost och skador på chassi och kaross. Dessutom avkodar
vi delarna.
Genom att rationalisera vår organisation höjer vi kvaliteten. Därför är det två
och samma personer som utför testerna. De är experter på sina uppgifter.
För oss på Kungsåra Bildemontering är vårt dagliga miljöarbete väldigt viktigt.
Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Vår anläggning består av
40 000 kvm hårdgjord yta av betong med oljeavskiljare. Där kan vi ta hand om
bilarna utan att onödigt oljespill kommer ut i naturen.

Kungsåra Bildemontering väljer NEMAX!
"Vi valde NEMAX Miljöhantering för att de har en mycket bra helhetslösning för
vårt farliga avfall, bra service samt engagerad och kunnig personal."
Erik Petterson - VD Kungsåra Bildemontering AB

- Vi tar hand om
ditt farliga avfall.

Tel 0585-260 95
www.nemax.se

NEMAX Miljöhantering AB
Skoftesta Gård 692 93 KUMLA

WWW.RETURBILEN.SE
– SVERIGES BILLIGASTE BILDELAR
Här skruvar du själv av de delar du vill ha – till Sveriges lägsta priser. Visserligen
gäller inga garantier men vad gör det när priset är en tiondel av nypriset? Ett
verkligt lågprisalternativ för alla bilägare som gillar att meka på egen hand.
Välkommen till Mälardalens stormarknad för självplockade delar!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Kungsåra Bildemo
Karleby
725 98 Västerås
Telefon: 021-471 11 00
E-post: info@kungsarabildemo.se
www.kungsarabildemo.se
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Behöver Ni hjälp med transporter?
I samarbete med Kungsåra Bildemontering.
Med våra 4 bilar lastar vi 18 bilar.

Skrotbilstransporter i Västerås
070 - 751 42 87 - 070 - 332 36 44

