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Ísetning Í Skeifunni rekum við vel útbúið alhliða  
rúðuísetningarverkstæði þar sem skipt er um  
allar bílrúður. Við notum aðeins bestu fáan-
legu efnin sem völ er á, þannig tryggjum við  
hámarks öryggi. 
Vanir menn.

Afhending

Fyrirtækið

Yfirleitt er komið með bifreiðina til  
okkar að morgni dags og er hún tilbúin 
til afhendingar síðdegis sama dag. 
Þegar bifreiðin hefur verið útskrifuð  
af bílrúðuverkstæðinu er óhætt að 
aka henni heim. Munið að aka ávallt 
varlega í umferðinni.
Góða ferð.

Rúðutjón
Bíleigandi getur haft beint samband við 
POULSEN og pantað tíma fyrir rúðuskipti í 
síma 530-5900. Þegar komið er með bílinn á  
umsömdum tíma þarf eigandi að fylla út 
tjónaskýrslu, að  öllu öðru leiti sér POULSEN 
um samskiptin við tryggingarfélagið.
Allar bílrúður eru tryggðar nema ef viðkom-
andi bíleigandi hafi sérstaklega samið um 
annað við sitt tryggingarfélag.
 
 

*Athugið bíleigandi þarf að greiða sjálfsábyrgð sem  er 15% af heildarupphæð reiknings. 
 

POULSEN Skeifunni 2, hefur sérhæft sig í sölu og þjónustu á 
bílrúðum í samstarfi við PILKINGTON og AGC, sem eru fremstir í 
flokki rúðuframleiðenda  fyrir flesta bílaframleiðendur heims.
POULSEN flytur eingöngu inn gler sem er viðurkennt og stenst allar 
kröfur bílaframleiðenda.
 

Framrúðan skiptir síma 530 5900



Flutningar
Við höfum sérútbúna 
rúðuflutningavagna sem 
tryggja að rúðurnar  
komist á áfangastað í  
heilu lagi.

Slitin eða brotin 
framrúða dregur 
úr skyggni og  
eykur slysa-
hættu.

Ný framrúða  
öruggari og þægilegri akstur.

ÖryggiPökkun
POULSEN hefur verið leiðandi fyrirtæki í að 
kynna tækninýjungar á sviði bílrúðufram-
leiðslu fyrir fagmenn og tryggingafélög.  
Við vinnum mjög náið með helstu framleið-
endum heims.
Staðreyndin er að framrúðan er mikilvægur 
hluti af burðarvirki bílsins. Því er lögð mikil 
áhersla á vottuð og viðkennd gæði.

Við sendum bílrúður um allt land 
og því þarf að vanda vel til verka.

öllu máli !!!Þú pantar tíma í 



Munurinn liggur í smáatriðunum.
Alfa Romeo • Aston Martin • Audi • Bedford • BMW • Daewoo • DAF • Daihatsu • DaimlerChrysler • Ferrari
• Fiat • Ford FSO • General Motors • Honda • Innocenti • Isuzu • Iveco • Jaguar • John Deere • Kia • Lancia
• Land Rover Man Mazda • Mercedes • Mitsubishi • Nissan • NUMMI • Opel • Pininfarina • Porsche
PSA: Peugeot • Citroën • Renault • Rolls Royce • Saab • Seat • Subaru • Suzuki • Toyota • Volvo • Volkswagen

Helstu bílaframleiðendur heims sjá muninn. Ættir þú ekki að gera það líka?

PVC-lag sem sett er
saman í stýrðu umhverfi
til að útiloka skemmdir

Gæðaprófun atriða sem
skipta mestu

Hægt er að benda á margar ástæður þess að val á
Pilkington framrúðum í stað framleiðslu birgja utan OEM
(Original Equipment Manufacturer) er skynsamasta lausnin.
En ef þættir eins og yfirborðsútlínur og mátun, sýn og stjórn
sólarljóssins á framrúðuna ráða ekki úrslitum, er einn þáttur
sem ætti að gera það: Gæði.

Venjuleg rúða borin saman við
staðlaða endurnýjaða framrúðu

Mikill skilningur á kröfum
um ísetningu rúða í bíl

Samstarf við frumframleiðanda
(OEM) við hönnun bílsins til þess
að mæta væntingum

Staðfest OEM-eftirlit á
sérhverjum hlut

Flotgler gert úr bestu
fáanlegum hráefnum

Skoðunartækni sem getur gert 100 milljón
mælingar á sekúndu

Framúrskarandi sýn í gegnum framrúðuna
og skýrleiki

Fjögur rannsóknar- og þróunarfyrirtæki
um allan heim sem eru leiðandi á
tæknisviði

Tölvugreiningar til að herma sveigju
glers, fyrir hönnun á tækjum, útlínur 
rúða og skýrleika

Keramikmálning sem sérstaklega 
er gerð til að loða við úrethan og 
hleypa útfjólubláu ljósi í gegn

Stjórn á sólargeislum fyrir aukin
þægindi og skilvirkni

Rétt form yfirborðs og útlína 
fyrir snurðulausa virkni 
rúðuþurrka
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