
 

 
 
 

PRESSEMELDING 

 

 

Fra stor karriere innen billakkering til nytt firma for felgreparasjoner med hjelp av 

Cromax 

17 desember 2020 - Bernard Sandström er en erfaren billakkerer basert i Sisjön, sør for 

Göteborg. Han har jobbet som billakkerer i 37 år hvorav 15 hos Spot Repair. Etter å ha 

fulgt industri-trendene over lengre tid så han at det fantes en åpning i markedet for et nytt 

forretningsområde – nemlig felgreparasjoner. Ved hjelp av Cromax produkter, smarte 

verktøy, dyktige forhandlere og god støtte har han raskt lykkes med å ta sitt karrierevalg 

til nye høyder. 

Reparasjon av felger istedenfor kast og kjøp av nye er blitt mer og mer vanlig de siste 

årene. Lønnsomheten øker i dobbel forstand – ikke bare øker gjenkjøpsverdien på bilen, 

men det er også kostnadseffektivt med tanke på hvor dyrt det er å kjøpe nye felger. Fra 

et miljøsynspunkt er det også en positiv investering – det er alltid bedre for miljøet å 

reparere istedenfor å kjøpe nytt. Å ta vare på felgene lønner seg helt enkelt i lengden – 

både for individet og miljøet. 

Bernard startet firmaet under navnet Wheel Repair og fant et passende lokale for 

verkstedet i Sisjön. For øyeblikket er det et personlig firma der hans kone er daglig leder 

og Bernard utfører alle reparasjoner. Verkstedet utfører hovedsakelig felgreparasjoner, 

men tar også lakkeringsjobber for motorsykler og scootere. 

80% av kundene kommer i dag fra bilforhandlere – Audi er for eksempel en storkunde. 

De resterende 20% av kundemassen består av privatpersoner. Firmaet valgte å 

investere i det aller beste utstyret på markedet – noe som ikke bare øker kvaliteten på 

reparasjonene men fører også til en mer klimavennlig prosess. Slipemaskinen de bruker 

kjører felgen i glass og vann for å få den glatt og fin uten kjemiske produkter. 

Verkstedet bruker Cromax- produkter og -system for å optimere arbeidsflyten og gi 

toppresultat til hver kunde. Produktene kjøpes hos forhandleren Colorcoat som har butikk 



 

 
 
 

og kontor i Sisjön. For å oppnå riktig farge på felgen bruker de det digitale fargematching-

verktøyet - ChromaVision Pro Mini samt andre  Cromax produkter som kan brukes til 

både tradisjonelle lakkeringsjobber og felgreparasjoner. Verkstedet bruker Cromax Pro 

Baslack sammen med klarlakk EL700 Imron Fleet line Aluminum Clear og CC6750 Ultra 

Performance Energy System Clear. Er underlaget ren aluminium legges EL700 rett på 

overflaten uten baselakk, og er underlaget av annet materiale legges først baselakk og 

deretter klarlakken CC6750. 

Bernard avslutter: ”Takket være Cromax’ effektive lakksystemer og verktøy samt deres 

støtte og godt samarbeid med forhandleren Colorcoat har vi raskt lykkes med å oppnå et 

særdeles godt resultat. Colorcoat anbefaler alltid de beste produkter og tjenester fra 

Cromax, noe som letter hele prosessen for oss og har hjulpet oss å oppnå et bedre 

sluttresultat og mer fornøyde kunder – enkelt og greit.”  

Mer informasjon Cromax finnes på www.cromax.com/no. 

 

Om Cromax 

Cromax, et av de globale lakkmerkene fra Axalta, er designet for å øke produktiviteten. 

Våre lakker er spesielt formulert for å optimalisere virksomheten med avanserte tids-, 

energi- og materialbesparende prosesser som øker gjennomstrømningen og reduserer 

driftskostnadene. Våre verdiøkende løsninger gir kundene de mest avanserte systemene 

for å få mest mulig ut av hele arbeidsflyten. Og våre smarte verktøy, våre menneskers 

dyptgående kunnskaper og våre sterke godkjente nettverk, gjør alle våre 

verkstedskunder mer attraktive for arbeidsleverandører. Cromax – øk produktiviteten. 
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Ønskes mer presseinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Nina Bressler 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Rebecca Björner 
Marketing Communications Manager 

https://www.cromax.com/no/no_NO.html
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