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GLASURIT RATIO SPOT REPAIR

STRÅLENDE FORRETNING
MED SMÅ SKADER.

ProFit with Glasurit.

Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: 66 76 60 00, Fax: 66 76 60 01, www.glasurit.com
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SMÅ SKADER, STORE MULIGHETER.

VEIEN TIL NYE KUNDER
OG MER SUKSESS.
Glasurit RATIO Spot Repair gjør reparasjon av små riper, steinsprutskader og andre kosmetiske feil, økonomisk. Faktisk så økonomisk at reparasjoner lønner seg for kundene – for å øke verdien før et salg eller rett og
slett for sin egen fornøyelse. Og du vil vinne nye kunder og gjøre flere forretninger med småskadereparasjon!

DET PROFESJONELLE SYSTEMET
FOR SMÅSKADEREPARASJONER.
Kombinasjonen av profesjonell opplæring og høy kvalitet,
Glasurit 352-500 Utflekkingstynner sikrer pålitelig bruk.
Vellykket, enkel og effektiv: Glasurit RATIO

Metoden har etablert seg som den beste på området. Den

Spot Repair er ditt profesjonelle system for

brukes i en rekke produsent-godkjente verksteder og er

økonomisk og effektiv reparasjon av små skader på

anbefalt av ledende forsikringsselskaper og produsenter.

finish’en. Du og kundene dine vil dra like mye nytte av
denne spesielle prosessen utviklet av Glasurit.
For dine kunder er Spot Repair en prosess som gjør reparasjon av småskader attraktivt, siden den kombinerer kvalitet,
hurtighet og en attraktiv pris. Glasurit RATIO Spot Repair er
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ning for småskader som både er av høy kvalitet og kost-
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ditt – fordi du nå kan tilby dine kunder en reparasjonsløs-

U

et system som garanterer flere forretninger for verkstedet

nadseffektiv.
Glasurit RATIO Spot Repair-systemet inkluderer tre kom-

Gjør småskadereparasjoner økonomisk –

ponenter: Glasurit 352-500 Utflekkingstynner, profesjonell

for verksteder og bileiere.

opplæring og en spesiell omlakkeringsprosess. Denne

Suksess starter med god økonomi.

kombinasjonen gjør at du kan reparere småskader på 60 til

System som er perfekt tilpasset hverandre

90 minutter, fordi du ikke behøver montering, demontering

og produkter av førsteklasses kvalitet

eller flytte kjøretøyet fra en arbeidsstasjon til en annen.

samt revolusjonerende servicetjenester,

Utvider spekteret av tjenester og åpner

sørger for effektivt arbeid og god økonomi
i verkstedet ditt. Du kan profitere på
Glasurits mer enn 100 års erfaring med
lakk og tilbehør. Ta den effektive veien til
suksess du også!
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GLASURIT RATIO SPOT REPAIR:
ETT SYSTEM – MANGE FORDELER.

opp for nye målgrupper.
Sørger for ytterligere forretning med småskadereparasjoner.
Rimelige reparasjoner med førsteklasses kvalitet
og fargenøyaktighet.
En helhetsløsning bestående av produkter og
opplæring i Glasurit premiumkvalitet.
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