
Kenneth’s Autolak ApS

Vi dækker 
Sydvestsjælland

LAK
KNOW-HOW&



Med vores store værksted i Fuglebjerg dækker vi Sydvestsjælland ganske godt.

På værkstedet behandler vi ca. 5.000 skader årligt. Dermed hører vi til blandt de stør-
ste autolakere på Sydvestsjælland.
 
Til at hente og bringe emnerne - en service vi yder overalt på det sydlige Sjælland 
samt på Lolland/Falster- råder vi over fire varebiler med hænger, heraf to med dob-
belttrailer.

Vi dækker Sydvestsjælland
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Vi mener ikke, at det kan betale sig at gå på kompromis 
med kvaliteten. Vi er KS2000 certificerede og vi mener det 
alvorligt. Dette er baggrunden for, at vi kontrollerer hvert 
emne nøje før det bliver afleveret.

Hos Kenneth’s Autolak anvender vi de mest moderne lak-
materialer fra den tyske leverandør Spies Hecker, der er 
blandt verdens førende producenter af autolak og samtidig 
den lakfabrik, der er godkendt til garantireparationer af 
flest bilfabrikker.

For at sikre en høj kvalitet af den færdige lakering delta-
ger vores medarbejdere med jævne mellemrum i kurser, 
hvor de lærer om reparation af de nye lakopbygninger, der 
kommer fra bilfabrikkerne. Hertil kommer, at vi anvender 
elektroniske farvemålere som et dagligt arbejdsredskab for 
at give den bedst mulige farvepasning.

Vi mener, at tilfredse kunder er udgangspunktet for enhver 
forretning.

Hos os er kvalitet i højsædet

Vores hovedforretning er lakering af person- og varebiler, men herudover lakerer vi 
faktisk også mindre industrielle emner og inventar som fx døre, køkkenlåger og møb-
ler.

Har du behov for at få lakeret en sådan opgave, så kontakt os og lad os komme med 
et bud på opgaven.

Vi er specialister i lakering af biler
- og i industri- og inventarlakering
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Adresse Kristensmindevej 4
4250 Fuglebjerg 
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Kenneth’s Autolak ApS 
Kristensmindevej 4 • 4250 Fuglebjerg
Tlf. 5545 6397 • e-mail: post@kennethsautolak.dk
www.kennethsautolak.dk

Vi er medlem af
LAK & KNOW-HOW® -
Danmarks største netværk 
af autolakere med omkring 
100 medlemmer.
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