
De bästa 
reklamverktygen 
för din verkstad
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4 i 1 
med 2-färgstryck

Förebygg nedsmutsning med 
Formacs interiörprodukter



Formac håller
bilen ren

Kombinerat skydd
Formacs så kallade kombinerat skydd är framtagna 
produkter som kombinerar sitt-, matt- växelsparks- 
och handbromsskydd på olika varianter. Dessa 
praktiska set av produkter, som levereras på rulle, 
gör det väldigt enkelt att skydda bilens interiör vid 
invändigt arbete. 
 
Finns såväl med ert unika budskap eller som 
standard.

Sitt- / sätesskydd
Formac skyddar fordonets 
säte mot smuts och väta. 
Perfekta att använda när 
invändigt arbete utförs eller 
när fordonet ska provsittas. 
Sätesöverdragen finns både 
i plast, konstläder samt 
nylon och är väldigt enkla att 
montera.

Mattskydd 

Håll bilen ren från smutsiga 
skor med Formacs golvskydd. 
Tryckta med ert budskap, eller 
på rulle med standardtryck.

Rattskydd 

Formac erbjuder rattöverdrag 
i tre olika varianter med olika 
egenskaper. Oavsett vilket 
rattskydd ni väljer är de enkla 
att använda och skyddar 
effektivt ratten mot smuts.

Bästa skyddet till bilens inre

VERKSTAD - Interiör

Växelspaksskydd
Växelspaksskyddet i plast ger 
ett effektivt skydd vid invändigt 
arbete i bilen. Skydden levereras 
som påsar i förpackning. Mycket 
enkla att använda.
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Storsäljare
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Vi ger dig ett
enklare arbetsliv

Arbetsmappar
En mycket bra arbetsmapp i A4-format. 
Arbetsmappen har skyddsplast med magnetlås för 
arbetsordern, samt en rymlig ficka för exempelvis 
nycklar på baksidan.

Planeringstavla stor
Formacs största 
planeringstavla. Levereras med 
med 13 helfack och 1 halvfack. 
Här har du möjligheten att 
själv namnge axlarna med 
exempelvis namn, dag, fabrikat 
eller typ av jobb som skall 
utföras. Passar för arbetsorder 
i A4-format.

Planeringstavla mellan
Formacs planeringstavla i 
mellanstorlek. Levereras med 
med 10 helfack och 1 halvfack. 
Här har du möjligheten att 
själv namnge axlarna med 
exempelvis namn, dag, fabrikat 
eller typ av jobb som skall 
utföras. Passar för arbetsorder 
i A4-format

Planeringstavla liten
Formacs minsta 
planeringstavla. Levereras 
med med 10 helfack och 
1 halvfack. Här har du 
möjligheten att själv namnge 
axlarna med exempelvis 
namn, dag, fabrikat eller typ 
av jobb som skall utföras. 
Passar för arbetsorder i A4-
format.

Det är enkelt att hålla ordning

VERKSTAD - Arbetsplanering

6 olika 
färger

Handla smidigt på nätet!
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Praktiska produktställ
till bilskyddsprodukter

Väggställ stort
Vårt stora väggställ är utformad för Formacs 
bilskyddsprodukter i dispenserboxar. Exempelvis 
däcksäck standard, sittskydd eller mattskydd 
standard. Med Formacs väggställ får ni produkterna 
i arbetshöjd samt en central samlingspunkt för 
bilskyddsprodukter. Väggstället levereras med 
skruvar för montage och 3 ”stavar”.

Väggställ litet
Vårt lilla väggställ är 
utformad för Formacs 
bilskyddsprodukter i 
dispenserboxar som däcksäck 
standard, sittskydd eller 
mattskydd standard.

Produktställ Special
Praktiskt väggställ för 
Formacs bilskyddsprodukter 
som inte levereras i en 
dispenserbox. Passar 
exempelvis däcksäckar med 
ert unika tryck.

Väggställ mattskydd
Praktiskt väggställ utformad 
för Formacs mattskydd / 
golvskydd i dispenserbox.

Förvaring på ett effektivt sätt

VERKSTAD - Produktställ bilskydd

Mobilt boxställ
Formacs mobila boxställ är den 
optimala vagnen för dig som 
använder maskeringsfilm från 
Formac. Lätt att rulla fram när det 
behövs, är anpassad i första hand 
för maskeringsfilm i dispenserbox.
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Varje däck är din
unika reklamplats!

Ventilhattar i 
aluminium
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Däcksäck med eget tryck
Våra säckar är extra slitstarka och håller hög kvalitet 
(vit plastfolie 0.035mm) samt passar de flesta däck på 
marknaden. 

Profilera era däcksäckar med ett högklassigt tryck 
i 1-3 färger. Alla däcksäckar levereras på rulle med 
perforering för enkel användning. Erbjuds i två 
storlekar; ”Normal” och ”Stor” för en hög däckprofil.
Lägg till väggställ för extra smidig hantering.

Bultpåsar & Reminders
Svart/röd textilpåse & åter-
förslutningsbara bultpåsar i 
plast med skrivfält. 
Sätt en påminnelse för 
efterdragning i solskydd eller 
backspegel. Med eget tryck 
eller i standardutförande.

Däckdisplay
Proffsig, snygg exponering av 
däck med tvådelat displayställ. 
Justerbar bredd gör att de 
passar de flesta bildäck. 
Däckstället beställs med ert 
unika tryck på båda sidor.

Ventilhattar
En helt ny reklamyta för er verkstad! Med logo i 
miniformat för maximal uppmärksamhet.

Vi har en säck för varje däck

Sveriges minsta reklamplats ger garanterad uppmärksamhet

VERKSTAD - Däckhantering

Finns även 
utan tryck

Etiketter, märkning m.m.
Ventilmärkning, däck-krita, 
däckdjupsmätare och vår egen 
storsäljande däcketikett som 
fäster på alla slitytor, våta som 
torra. Vi har allt verkstaden 
behöver för en effektiv och smidig 
däckhantering!

Smart - upptäck en unik  & outnyttjad reklamplats

Stilig - sätt på vid skifte eller ge bort som present

Billig - med din logo från endast 1,90 kr/st

Handla smidigt på nätet!
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Bilöverdrag i plast
Smidigt överdrag till bil i 
genomskinlig plast med insydd 
resår i nedankant. Perfekt för 
att skydda bilen inför leverans 
eller vid tillfällig förvaring.

VERKSTAD - Lackering/Exteriör
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Hjulskydd
Hjulskydden används för 
att enkelt och snabbt kunna 
skydda fälg och däck mot 
exempelvis lackdamm vid 
lackering. Monteras när 
fordonet står i lackboxen. 
Skydden är enkla att montera 
och levereras på rulle, med 
perforering, i en praktiskt 
dispenserbox.

Filmkniv
Filmkniv med 
specialbehandlat blad som 
underlättar skärning av 
maskeringsfilm. Lätt att 
greppa, ger bra styrka och 
fungerar utmärkt vid trånga 
lägen.

Däckskydd
Lätthanterlig och funktionellt. 
Skyddar däck mot färg 
och lackdamm. Den 
elastiska plastfilmen gör att 
monteringen går snabbt. 
Passar de flesta fälgstorlekar. 
Levereras på rulle, med 
perforering i en praktisk 
förvaringsbox, som även 
skyddar mot damm.

Ingen färg
på fel ställe

Finns i 4 och 6 m bredd

Maskeringsfilm
Maskeringsfilm för maskering av fordon vid lackering. 
En högkvalitativ produkt som är enkel att använda och 
lätt att skära. Tillverkad av blå polyeten som smiter an 
mot ytan vid användning. Mycket bra färgabsorbtion. 
Levereras på rulle i en praktisk förvaringsbox.

Självhäftande skyddsfilm
Självhäftande skyddsfilm med flera olika användningsområden. 
Exempelvis vid förstärkning av krossat glas/ruta innan 
demontering. Eller som tillfällig ruta vid transport, isolering av 
dörrsidor, som skydd till instrumentpanel, kaross, stötfångare, 
golv eller innertak vid arbete med fordonet. Väldigt smidig att 
använda och lämnar inga limrester.

Lätt och smidigt vid lackering
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En uppskattad gåva
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Ditt budskap
i varje vindruta

Give away-set backspegelhängare
Praktiska give away-set, perfekt att hänga upp i 
kundens fordon efter exempelvis ett servicebesök 
eller byte av bilruta. 
 
Varje Give away-set består av en backspegelhängare 
med ficka, en valfri isskrapa, en självhäftande 
p-skiva och ett stenskottsplåster. Alla artiklar i 
setet trycks med ert unika budskap, inklusive 
backspegelhängaren.

Reminder standard
Reminder i papp med 
standardtryck. En påminnelse 
till kunden om efterdragning 
av hjulbultar. Monteras i bilens 
solskydd.

Reminder med eget 
tryck
Reminder i papp med eget 
tryck. En påminnelse till 
kunden om efterdragning av 
hjulbultar. Monteras i bilens 
solskydd

Backspegelhängare
Backspegelhängare med 
utstansad krok. Trycks i valfri 
utformning på två sidor 
där ni har möjligheten att 
förmedla ert egna budskap till 
kunderna.

VERKSTAD - Efter service

Finns även utan inredning

Nyhet
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Din nyckel till en
säker hantering



Säkerheten
först

Nyckelinkast
Förenkla hanteringen av nyckelinlämning med 
Formacs nyckelinkast. I våra tre varianter av 
nyckelinkast landar nycklarna i säkerhetsskåp 
på insidan i er lokal, otillgängligt från obehöriga. 
Ett smidigt sätt att ta emot nycklar under 
stängningstid.

Nyckelskåp golv stor
Formacs största golvstående 
nyckelsäkerhetsskåp. Skåpet 
har 372 stycken nyckelkrokar 
som vardera är 55 mm långa.

Nyckelskåp vägg stort
Formacs största vägghängda 
säkerhetsnyckelskåp. Skåpet 
levereras med 80 stycken 60 
mm krokar.

Nyckelskåp golv litet
Nyckelskåpet levereras med 
80 stycken nyckelkrokar som 
vardera är 60 mm långa.

Nyckelskåp vägg litet
Nyckelskåpet levereras med 
56 krokar varav 32 stycken 
långa (ryggen) och 24 stycken i 
standardstorlek (dörren).

SÄKERHET - Nyckelinkast

SÄKERHET - Skåp (säkerhetsklassat enligt SSF 3492)

För golv 
eller vägg
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