
NÅR  
DER SKAL 
MERE END 

KULØR PÅ...

Henrik Guldager’s 
Volvo præmieres med 
bedste lak, ved  
Nordic Trophy 2009.



Lastvogne der skiller sig ud fra den grå masse - SuperTrucks.
Mosegaards Autolakering er specialist på området.
Vi har modtaget præmie ringer ved kåringer i ind- og udland.
Hos Mosegaards Autolakering arbejder vi med person- og lastvogns-
lakering på et niveau ud over det normale. Vore moderne værksteds-
faciliteter og produktions metoder giver produkter af meget høj 
kvalitet.
Vi har gode ideer til dekoration - og udfører dem sammen med kunst-
neren Ray Hill. 

SuperTrucks...



   

Vi samarbejder med dig.
Når vi får til opgave at lakere din lastvogn vil det ske i tæt dialog 
med dig som kunde. Vi holder evt. et møde hvor du fremlægger dine 
ønsker, og vi kommer gerne med forslag og gode ideer til hvordan 
bilen kan behandles med forskellige laktyper og effekter. 
Og hvordan vi kan dekorere med stafferinger og skrift.
Inden vi går i gang leverer vi digitalt en skitse på bilens endelige 
udseende.
Mosegaards Autolakering råder over 5 lastvognskabiner, hvoraf de 
3 er udstyret med grav. Det resulterer i at vi mere effektivt og grun-
digt kan male og behandle undervogne.

Montageafdeling
Vi har egen montageafde-
ling hvor bilen demonteres 
før malerne går i gang 
- og samler alle delene 
igen, før levering. 

Lastvogne...



Specialkøretøjer, som rende-
graver til Frisesdahl, Vejen,  
kæmpe dumper til Færøsk 
stenbrud, mobil scanner til 
Skat, og beton køretøjer med 
udlæggerbånd. 

Specialopgaver
Mosegaards Autolakering udfører mange specialopgaver.
Bemaling af helicopter, diverse entreprenørmaskiner, specialkø-
retøjer, containere, betonkanoner etc.

Specialopgaver...

Forarbejdet er det 
vigtigste ved godt 
malerarbejde...

Helicopter fra DanCopter A/S



Mosegaars Autolakering råder over lokaliteter og udstyr, der giver 
produktionen det rigtige flow.
En malerordre har typisk dette forløb gennem vort system.
Vognen hentes på vor transporter, ved autoforhandleren eller på 
ejerens privatadresse. Den ruller ind i vor afmonteringshal, hvis den 
ikke allerede er klargjort fra forhandleren.
Dernæst til værkstedet hvor det vigtigste foregår, nemlig slibning, 
sparkling og grunding. (Forarbejdet er altafgørende for et godt 
slutresultat).
Dernæst køres vognen ind 
i ovnen hvor selve sprøj-
ningen foregår. 
Idag afsluttes en lakering 
oftest med en eller flere 
lag klar lak.

LAKexperten er Danmarks førende og største kæde af selvstændige 
auto-lakeringsværksteder.
Vi beskæftiger i dag over 400 fagfolk og maler tilsammen mere end 
55.000 køretøjer årligt.

Værkstederne i LAKexperten er alle organiseret i FAI, som er en 
branche- og arbejdsgiverforening under DA. FAI er en landsdæk-
kende organisation, der varetager medlemmernes interesser overfor 
myndigheder, forsikringsselskaber og arbejdstagersiden.
Alle værksteder i LAKexperten er KS2000 kvalitetscertificerede.

Personvogne...
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Smedevej 10 - 6740 Bramming
Tlf. 75 17 44 41 - Fax 75 17 46 47 

post@mosegaards.dk - www.mosegaards.dk
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hjemmeside og se 
vores omfattende  
billedgalleri!

Mosegaards beliggenhed har ikke nogen praktisk betydning 
for vores kunder, for vi sørger for at bilen kommer sikkert frem, 
både før og efter lakeringen.
Bilen hentes på vor auto-transporter, ved autoforhandleren eller 
på ejerens privatadresse.


