VARFÖR VÄLJA OSS?

VI ÄR ETT SVENSKT
PRISBELÖNT FÖRETAG SOM
LEDER INNOVATIONEN
INOM FÄLGAR & DÄCK...
ABS Wheels personal är utbildade av SFVF
däckskola, Sveriges fordonsverkstäders förening

Varför handla av oss? Mer
om det längre ner...

VARFÖR SKA DU HANDLA HOS ABS Wheels?
Att köpa fälgar, däck eller kompletta hjul är idag enkelt tack
vare ABS Wheels smarta lösningar. Vår lösning gör att du med hjälp av ditt
registreringsnummer får fram passande val inom 3 sekunder.
Du behöver vara säker på att du har ett riktigt proffs som hjälper dig längs vägen– ett uppskattat företag i branschen är
ABS Wheels som alltid finns med dig i resan. Vi har dedikerade in-house experter som utbildas kontinuerligt av
branschens ledande däck och fälg experter. Välkommen till ABS familjen❤

IN-HOUSE EXPERTER
Vårt dedikerade team på ABS Wheels finns här för att när som helst hjälpa dig med individuella lösningar. Specialisterna på ABS
Wheels är alla utbildade enligt branschens högsta standard. Samtliga däckexperter hos oss har minst 5 års erfarenhet, trots den
långa erfarenheten så slutar vi aldrig att utbilda vår personal, ett exempel på detta är däckskolan som 2020 utbildade ABS.
Däckskolan drivs av Sveriges fordonsverkstäders förening som innehar över 2000 svenska verkstäder under sin ryggrad.
TOPPMODERN UTRUSTNING
Vår helt nya anläggning har den senaste toppmoderna utrustningen. Från tillverkning till "repfri" montering och "road force"
balansering – vi kan utan problem hantera alla storlekar på däck och fälgar. Redan år 1999 hade vi en fräsch lokal, några år senare
inviger vi Sveriges största fälg-showroom. Fyra år senare dubblar vi lagret och idag sitter vi på närmare 45000 kvm.

GARANTERAT RÄTT STORLEK
När du beställer fälgar eller däck från oss behöver du inte oroa dig för att köpa dem i fel storlek! Vi har nämligen den
bredaste bildatabasen i hela industrin när det kommer till vilka mått som gäller för vilka fordon. Vi garanterar dig att de fälgar
och däck vi erbjuder passar just din bil – med rätt diameter, förskjutning, backspace och bultmönster.
ANPASSADE VALMÖJLIGHETER
Man ska inte kompromissa när det kommer till design. Vi kan skräddarsy alla fälgar för att passa dina behov – oavsett om du
vill ha dem i specialfärg, med pulverlackering, textur, gravyr eller till och med djup. Varför inte färgmatcha hela ditt fordon,
eller ha flera nyanser på olika delar av fälgen? Hos oss kan du skapa det unika utseendet just du vill ha på dina fälgar. Det
vanligaste köpet man gör hos oss är att välja färdiga fälgar - populära modeller är ABS Wheels, Vossen, BBS och Japan racing.

TPMS-SENSORER
TPMS-sensorer finns tillgängliga att köpa och kan installeras här hos oss. Våra sensorer är original kompatibla och fungerar exakt
som original-sensorerna.
BEKYMMERSFI FRAKT GENOM SECURE SHIPPING
Din beställning skickas från vår dedikerade däck- och fälganläggning och försäkras i förpackningar certifierade av transportör. Det
finns alltså ingen anledning att oroa sig för skador under frakten. Dina fälgar och/eller däck kommer att levereras i perfekt skick,
redo att installeras!

Har du frågor? kontakta order@abswheels.se eller ring 08 591 217 77
Vi vet hur viktigt köpet av fälg och däck är för dig. Om du därför har några problem eller funderingar angående din beställning, tveka inte
att kontakta vårt dedikerade däck- och fälgteam via telefon, e-post eller livechatt. Vi finns alltid här för att hjälpa!

ABS Wheels

miljön

ABS Wheels tillhör listan på Sveriges mest sökta fälgföretag, varumärket är även är ett av dom mest kända fälgmärkena i
Skandinavien.
Vi präglas av en stark företagskultur där varje individ på företaget är involverade i våra miljöaktiviteter, något som bland
annat uppmärksammats av Breakit Impact Challenge som gjort oss till ett klimatsmart företag.
Detta gör vi för att inverka positivt på miljön:
• ABS Wheels planterar träd genom organisationen One-Three-Planted
• ABS Wheels har en helt egen miljöstation för begagnade däck
• ABS Wheels har ändrat majoriteten av sin fälgtillverkning till Flow-forming
• ABS Wheels är ett av Sveriges 227 företag som klarat av Breakit Impact Challenge

Samhällsansvar
ABS Wheels arbetar flitigt med frågor rörande samhällsansvar, det är viktigt för oss att veta vilken ”impact” vi bidrar
med. Corporate Social Responsibility även kallad CSR är något vi starkt följer genom att ha tre grundprinciper.
• Miljön - Ansvar - Mänskliga rättigheter
Våra projekt går ut på att varje år välja ett projekt som vi ska stötta, i år har vi exempelvis valt att gynna svensk idrott
och trädplantering. Ett axplock av dom projekten från 2020 som gjorts:
• Coronasmittad.nu är ett projekt som ABS finansierar. Det här projektet gick ut på att hjälpa alla äldre i Sigtuna
kommun med vardagliga aktiviteter som; hämta mat, lämna eller hämta paket, köpa receptfria läkemedel etcetera
• Digitalisera-dackbranschen.nu var ett initiativ där vi gick ut till landets nystartade däckverkstäder för att hjälpa dom
med digitalisering, dvs en hemsida. Tanken bakom detta var att de mindre företagen skulle slopa all form av
pappersreklam.
• Cleanmärsta var ett projekt där vi gick ut i vår lokala media för att sammankoppla bilföretagen med en stor städdag.
ABS lyckades plocka hela nio kilo skräp från skogen.
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