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Från gedigen billackeringskarriär till nystart inom fälgreparation med hjälp av 

Cromax 

15 December 2020 - Bernard Sandström är en erfaren billackerare med bas i Sisjön, 

söder om Göteborg. Under 37 år har han jobbat som billackerare varav 15 år har 

tillägnats Spot Repair. Efter att ha följt industritrenderna under en längre tid så insåg han 

att det fanns rum på marknaden för ett nytt affärsområde; fälgreparationer. Med hjälp av 

Cromax produkter, smarta verktyg, duktiga återförsäljare och god support har han raskt 

lyckats ta sin karriärvändning till nya höjder.  

Att reparera sina fälgar snarare än att slänga och köpa nya har blivit alltmer vanligt under 

de senaste åren. Lönsamheten ökar i dubbel bemärkelse - inte bara ökar det 

andrahandsvärdet på bilen, men det är också kostnadssmart med tanke på hur dyrt det 

är att köpa nya fälgar. Ur miljösynpunkt är det också en positiv investering – det är alltid 

bättre för miljön att reparera istället för att köpa nytt. Att ta hand om sina fälgar lönar sig 

helt enkelt i längden, både för individen och klimatet.  

Bernard valde att starta företaget under namnet Wheel Repair och hittade en passande 

lokal för verkstad i Sisjön. I nuläget är firman en personlig affär - hans fru sköter 

administrationen och Bernard tar hand om alla reparationer. Trots att fälgreparation är 

det huvudsakliga affärsområdet så tar de även emot lackeringsjobb för motorcyklar och 

vespor.  

Majoriteten av deras kunder består för närvarande av bilfirmor - hela 80% med bland 

andra Audi som en av deras storkunder – men det resterande segmentet – 20% av 

verksamheten - består av privatpersoner. Företaget valde att investera i det allra bästa 

på marknaden för deras utrustning, som inte bara ökar kvalitén på reparationerna men 

också förmågan att implementera en mer klimatsmart process. Deras blästringsmaskin 



 

 
 
 

kör fälgen i glas och vatten för att få den fin och slät och inga kemiska produkter 

används. 

Verkstaden tar hjälp av Cromax produkter och system för att optimera arbetsflödet och 

ge toppresultat till varje kund. Produkterna köps via återförsäljaren Colorcoat som har 

butik och kontor i Sisjön. För att kunna ta fram rätt kulör till fälgen så använder de sig av 

digital kulörmatchning med hjälp av spektrofotometern ChromaVision Pro Mini och 

många av Cromax produkter kan användas både till traditionella lackeringsjobb samt 

fälgreparationer. Bland annat så använder verkstaden Cromax Pro Baslack tillsammans 

med klarlacken EL700 Imron Fleet line Aluminium Clear samt CC6750 Ultra Performance 

Energy System Clear. Om underlaget är ren aluminium används EL700 direkt på ytan 

utan applicering av baslack, och när underlaget är av annat material appliceras baslack 

följt av klarlacken CC6750. 

Bernard avslutar; “Tack vare Cromax effektiva lacksystem och verktyg, dess support och 

vårt goda samarbete med återförsäljaren Colorcoat så har vi lyckats nå enastående 

resultat snabbt. Colorcoat är duktiga på att rekommendera de bästa produkterna och 

tjänsterna från Cromax, vilket självklart underlättar hela processen för oss och har hjälpt 

oss att nå bättre slutresultat med nöjdare kunder – snabbt och simpelt.”  

För mer information om Cromax besök www.cromax.com/se. 

Om Cromax 

Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är utformat för att öka produktiviteten. 

Våra lacker är speciellt framtagna för att optimera verksamheter med hjälp av 

avancerade tids-, energi- och materialbesparande processer som ökar 

genomströmningen och sänker driftskostnaderna. Våra värdeskapande lösningar ger 

kunderna de mest avancerade systemen så att de får ut det bästa av hela arbetsflödet. 

Och våra smarta verktyg, våra medarbetares djupa kunskaper samt styrkan i våra 

godkända nätverk alla till att göra verkstadskunder mer attraktiva för uppdragsgivare.  

Cromax – öka din produktivitet. 

### 

http://www.cromax.com/se
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