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VERIÐ VELKOMIN Í POULSEN
Hjá okkur færðu gæðavörur og margþætta og
sérhæfða þjónustu, ásamt ráðgjöf í flestu sem viðkemur bílum. Við leggjum metnað okkar í að veita
faglega þjónustu og bjóðum eingöngu hágæðavörur
frá framleiðendum sem eru í fremstu röð, hver á sínu
sviði.
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POULSEN Í YFIR 100 ÁR!
Það eru ekki mörg íslensk fyrirtæki sem geta státað
af því að hafa starfað í heila öld. Fyrirtækið er kennt
við hinn danska Valdimar Poulsen járnsteypumeistara
sem stofnaði það árið 1910. Upphaflega kom hann til
Íslands til að starfa að uppbyggingu Járnsteypu
Reykjavíkur en fór að versla með eldfastan leir og
ýmsa málma. Smásöluverslun stofnaði hann við
Klapparstíg árið 1926 þar sem boðið var upp á allskyns
vélar, varahluti og verkfæri.
Frá upphafi hefur Poulsen lagt mikið upp úr traustu
orðspori enda vitum við að það er grunnurinn sem
starfsemi fyrirtækisins byggir enn á. Poulsen er nú
rekið sem fjölskyldufyrirtæki sem hefur enn sömu
gömlu og góðu gildin að leiðarljósi – góða þjónustu
og hágæðavörur.
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BÍLRÚÐUR OG ÖRYGGI
Ísetning og viðgerðir á bílrúðum eru mikið vandaverk.
Við hjá Poulsen höfum tileinkað okkur vinnureglur á
þessu sviði sem ganga mun lengra en flestir samkeppnisaðilar okkar gera, því við vitum að aðeins
þannig getum við veitt bíleigandanum ábyrgð á
verkinu og tryggt langan endingartíma viðgerðarinnar.

INNFLUTNINGUR
Poulsen flytur inn og notar einungis fyrsta flokks
viðurkenndar vörur frá Pilkington og AGC – sem eru
virtustu bílrúðuframleiðendur í heimi og sömu birgjar
og bílaframleiðendurnir skipta við sjálfir. Við sættum
okkur ekki við annað.

FULLKOMIÐ VERKSTÆÐI OG FAGLÆRÐIR MENN
Bílrúðuverkstæðið okkar er eitt það fullkomnasta á
landinu og er vel tækjum búið. Starfsmenn verkstæðisins eru faglærðir og vanda vel til verka.

Þá erum við einnig stærsti innflytjandi landsins á
bílrúðum og öðru sem tilheyrir bílrúðuskiptum, svo
sem listum og smellum, ásamt vélum og tækjum til
rúðuskipta. Við leggjum metnað í að verkstæðið okkar
sé ávallt búið fullkomnustu tækni og beitum sjálf
nýjustu aðferðum við rúðuskipti, hvort heldur sem er
þegar skipta þarf um framrúður, hliðarrúður,
afturrúður eða hlera.
PANTAÐU TÍMA
Brotin eða sprungin rúða í bíl getur verið slysagildra.
Því borgar sig að láta skipta um hana strax. Þú getur
pantað tíma á verkstæðinu á heimasíðunni okkar eða í
síma 530 5900.

www.pilkington.com
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www.abc-autoglas.de
kirkel@abc-autoglas.de
Your specialist for more than just U.S. autoglass
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BÍLAVARAHLUTIR
Við leitumst alltaf við að gera betur og betur.
Síðustu ár höfum við stóraukið úrval okkar af
bílavarahlutum, einkum þeim gerðum sem slitna við
álag og skipta þarf um reglulega.
VIÐURKENNDAR VÖRUR
Við leggjum áherslu á að bjóða aðeins viðurkenndar vörur frá framleiðendum í fremstu röð,
hverjum á sínu sviði er kemur að bremsuhlutum,
hjólalegum, stýrisendum, spindilkúlum, öxulhosum,
dempurum, kúplingssettum sem og úrvali af öxulliðum
í japanska og evrópska bíla.
Hjá okkur finnur þú einnig tímareimasett, vatnsdælur,
perur, vatnslása og síur í bíla.
Meðal helstu birgja eru Kavo parts, Bilstein, NSK,
Mintex, ABS All Brake System og WIX.
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LAKKEFNI SEM SPARA TÍMA
OG SKAPA VERÐMÆTI
Miklar framfarir hafa orðið í bílalakki á síðustu árum og
áratugum. Efnin eru sífellt að verða umhverfisvænni og
öruggari fyrir þá sem vinna með þau og þurrktíminn er
alltaf að styttast. Við vitum að allt þetta skiptir miklu
máli er kemur að rekstri sprautuverkstæða.

Með Cromax má segja að viðskiptavinir okkar njóti
helstu kosta nýrrar vöru á gömlum grunni. Þeir upplifa þann ákafa sem fylgir markaðssetningu á nýju og
fersku vörumerki og fá hágæða vöru sem byggir á
tækniþróun leiddri af áratugalangri starfsemi DuPont.

Poulsen býður heildarlausnir fyrir bílamálun og réttingar. Við bjóðum vörur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og stuðlum þannig að því að viðskiptavinir okkar nái hámarksárangri í sínum rekstri.

Hjá Cromax er gríðarleg reynsla og fagþekking
sem okkur hjá Poulsen er ánægja af að miðla áfram
til viðskiptavina okkar. Við bjóðum heildarlausnir í
bílamálun frá Cromax og getum blandað liti fyrir allar
gerðir farartækja. Þá bjóðum við einnig iðnaðarlakkið
frá Cromax, Imron Industri.

CROMAX
Cromax er heimsþekktur og leiðandi framleiðandi á
bílalakki. Í okkar heimshluta er nafnið DuPont þekktara
en í september 2013 skipti DuPont yfir í nýja vörumerkið Cromax.
Cromax ætlar að halda stöðu sinni sem helsti framleiðandi á bílalakki á heimsvísu og veit að þá skiptir
framleiðni sprautuverkstæðanna höfuðmáli. Því miðast
vöruúrvalið og notkunin á framleiðsluvörunni við að
hraða verkferlum viðskiptavinanna eins og frekast
er kostur og að það komi aldrei niður á gæðum eða
nákvæmni.

SÍFELLT FLEIRI KJÓSA VATNSLÍNUNA
Viðskiptavinir okkar gera sífellt meiri kröfur er kemur
að umhverfismálum og öryggi notenda. Lakklínur
Cromax eru stöðugt að verða vistvænni og í sumum
tilfellum er nýtingin á efninu betri og því stuðla nýrri
efnin að því að heildarverkið er ódýrara þegar upp er
staðið.

9

SCAN NEW HORIZONS
IN PRODUCTIVITY
• Cromax.com/eu/products
• Cromax.com/eu/colours
• Cromax.com/eu/services
• Cromax.com/eu/training

A picture is worth a thousand words. So imagine how much our freshly
painted website can say about our products, services, training and colours.
Scan the code. Or surf our URLs. And start boosting your productivity at the
speed of Internet.
Find out more at: www.cromax.com/eu
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ALLT FYRIR
SPRAUTUVERKSTÆÐIÐ
Hjá okkur er mikið úrval af spartli, lími og kítti frá
Evercoat. Við bjóðum plast- og málmlím, fylliefni,
blöndunarstúta og spartl fyrir flesta hluta bifreiða.
Þá bjóðum við einnig mikið úrval af slípivörum fyrir
bílaiðnaðinn frá 3M og allt til slípimössunar – allar
gerðir klúta og púða, rispueyði, bón og mössunarvélar.
Við erum einnig umboðsaðilar fyrir Farecla sem
sérhæfir sig í vörum til meðhöndlunar á yfirborði, hvort
heldur sem er lakki eða plastflötum.
Poulsen á ávallt gott úrval af sprautukönnum frá Devilbliss.
ÖRYGGIÐ Í FYRIRRÚMI
Við vitum að öryggismál eru viðskiptavinum okkar
hugleikin. Þess vegna leggjum við áherslu á gott úrval
af öryggis- og hlífðarvörum. Hjá okkur færðu kolagrímur og tilheyrandi síur, ferskloftshjálm með belti og
slöngum, vinnugalla, öryggisskó og heyrnarhlífar með
útvarpi.

Take the lead

– with Permahyd® Hi-TEC.
Get the job done faster with our innovative Permahyd®
Hi-TEC 480 waterborne basecoat. One full coat is
all it takes to apply the Hi-TEC basecoat properly,
eliminating any intermediate flash-off period. After
a brief final flash-off, you’re ready to apply the
clearcoat. It’s not hard to see the benefit of Permahyd
Hi-TEC 480; by cutting out extra waiting time, your
process times are reduced.
An Axalta Coating Systems Brand.

Spies Hecker – simply closer.
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OLÍA ER EKKI BARA OLÍA
Það þarf allt að ganga smurt, ekki satt?
Við hjá Poulsen erum öflug í innflutningi og sölu á
olíum og við erum sérfræðingar í olíu fyrir ólíkar vélar
og smurkerfi. Við vitum að olía er ekki bara olía.
Við vitum að með sérhæfðri vöru er hægt að lengja
líftíma véla og auka skilvirknina. Það er vel þess virði
að skoða úrvalið hjá okkur. Valvoline býður upp á
fjölbreytt vöruúrval sem hentar mismunandi vélum í
alls konar ástandi. Með réttu smurningunni frá
Valvoline má spara fé og eldsneyti og minnka þar
með umhverfisáhrifin.
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FIRST BRAND...
FIRST IN INNOVATION
PEOPLE WHO KNOW
USE VALVOLINE
T

M

Dr. John Ellis gave birth to the
petroleum industry’s first brand in
1866 when he poured his cylinder
oil into the stuck valves of a large
V-shaped steam engine, freeing
the valves to move more easily.
Dr. Ellis would soon register the
name VALVOLINE as the world’s
first trademarked lubricant brand.
Today, ValvolineTM lubricants,
chemicals and car care products
are manufactured, marketed and
sold in more than 100 countries
by Ashland Consumer Markets, a
commercial unit of Ashland Inc.
For more information visit
www.valvolineeurope.com
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GÓÐAR GRÆJUR
Poulsen flytur inn verkfæri frá Sonic og Sealey í miklu
úrvali. Hvort sem þig vantar ampertöng eða ennisljós,
háþrýstidælu eða herslulykil þá er úrvalið hjá okkur.
Sjón er sögu ríkari!
ALLT Á SÍNUM STAÐ
Hjá okkur færðu einnig sérhæfða verkfæraskápa og
-kassa þar sem hver hlutur á sinn stað.
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Verdens førende leverandør af centralsmøresystemer til industri og offroadmaskiner
Se mere på: www.lincolnindustrial.de
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ALLT FYRIR VERKSTÆÐIÐ
OG BÍLSKÚRINN
Það er endalaust úrval af ótrúlegustu vörum, sem við
bjóðum upp á í verslun okkar. Allt frá öryggisskóm og
talíum yfir í tjakka og bílalyftur. Sjón er sögu ríkari.
100% NÁTTÚRULEG SÁPA
Worx er byltingarkennt efni, sem er 100% náttúrulegt.
Það fjarlægir erfiðustu bletti af höndum t.d. feiti, sót,
olíu og almenn óhreinindi. Worx inniheldur
náttúruleg efni sem næra og mýkja húðina, kemur
í veg fyrir útbrot og kláða sem oft fylgir notkun á
handsápu sem inniheldur leysiefni. Það þarf ekki að
notast við handáburð eftir notkun á Worx.

Tsubaki er einn fremsti framleiðandi í heiminum í dag á drif- og færibandakeðjum
ásamt tilheyrandi búnaði, svo sem “back stop“ og “flywheel“ kúplingum, tannhjólum
og gírum. Einnig framleiða þeir kapalbrautir fyrir rafmagnskapla og slöngur.
Markmið Tsubaki er að vera “bestir í heimi“ og hafa þeir því einbeitt sér að heildstæðum og einstökum lausnum til að fullkomna gæði vörunnar og uppfylla þarfir
viðskiptavina sinna.
Framúrskarandi vöruþróun eykur þitt rekstraröryggi.
Örugg viðskiptaþjónusta og gæði stuðla að áframhaldandi ánægju viðskiptavina.

www.tsubaki.eu
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ÞJÓNUSTA OG GÆÐI
Við vitum að fyrirtæki ná ekki 100 ára aldri nema allir
leggi sig fram um að veita ávallt bestu mögulegu
þjónustu og með því að bjóða gæðavöru á sanngjörnu
verði.

POULSEN
Skeifunni 2
108 Reykjavík
Sími: 5305900
Heimasíða: www.poulsen.is
Netfang: poulsen@poulsen.is

Poulsen hefur markað sér þjónustustefnu sem tryggir
að við náum markmiðum okkar:
- Að vera leiðandi innflytjandi á búnaði og varahlutum
fyrir fyrirtæki og einstaklinga á Íslandi.
- Að veita viðskiptavinum okkar bestu mögulegu
þjónustu, bæði hvað varðar hraða og lipurð.
- Að leita sífellt nýrra tækifæra án þess að missa
sjónar á sögu og hefðum fyrirtækisins.
- Að vera góður og ánægjulegur vinnustaður.
Við hlökkum til að sjá þig!

PARTNERSHIP BASED ON TRUST –
AND TRUST BASED ON QUALITY

Bearings for the food and beverage industry: compliant with the strictest hygiene requirements
NSK bearings for the food industry are robust, made from corrosion-resistant stainless steel, and have extended relubrication intervals.
NSK’s special solid lubricant, Molded-Oil, is suitable for use in areas where hygiene is paramount. Molded-Oil guarantees reliable lubrication
without oil leaks, safeguarding uninterrupted production and a long service life.
NSK – one of the world’s leading manufacturers of bearings and linear systems. A premium brand since 1916.
To find out more about NSK, visit www.nskeurope.com

Poulsen LTD · Skeifan 2 · IS 108 Rykjavik · Island · www.poulsen.is

– A part of JS Danmark • Concept: JS Media Tools A/S • 70005 • www.jsdanmark.dk

3Mauto.dk
3mbodyshop.co.uk

fylgivörum bílalakks
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