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20 VUOTTA 
MYÖHEMMIN

RENKAAT
Aika vaihtaa

Oli vuosi 2000, kun 20-vuotiaana aloitin toimintani Franks 
maalaamossa. Työskentelin silloin koriasentajana Ekerillä, 
mutta suuri kiinnostuksen kohteeni oli automaalaus.

Pohdin, mihin tämä kiinnostus oikealla asenteella ja kovalla 
työllä voisi viedä. Perustin oman yrityksen ottaakseni siitä 
selvää. 

Se oli hauskaa ja intensiivistä, mutta aluksi myös hieman 
yksinäistä. Tein pitkiä työpäiviä. Aamuvarhaisesta ilta- 
myöhään, maanantaista lauantaihin. 

Alkuvaiheiden jälkeen korjaamo on kasvanut pienestä auto- 
tallista huippunykyaikaiseksi 1 700 neliömetrin halliksi, 
josta löytyy kaikki tarvittava kaikenlaisiin korjaus- ja maa-
laustöihin.

Ihmiset saattavat luulla, että olen edelleen yksityisyrittäjä. 
Tosiasia kuitenkin on, että teen nykyään töitä viidentois-
ta muun motivoituneen ja ammatistaan ylpeän henkilön 
kanssa.

Maalaamme veneitä, autoja ja komponentteja teolli- 
suudelle. Teemme korikorjauksia ja kaikenlaista muuta auto- 
jen vaatimaa huoltoa. Huoltoyksikkö on tuorein vahvistuk-
semme. 

Oma toiveeni on, että tämä lehti välittäisi sen asiantunte- 
muksen ja työn ilon, jota näen joka päivä Franksin tiimissä. 

Me haluamme tehdä hyvää työtä, sen vaikeampaa se ei ole.  
 
Asiakkaana voit luottaa siihen, että asiat tehdään 
Franksilla oikein. 

Frank Södö,
toimitusjohtaja ja Franks maalaamon perustaja

Kestävätkö autosi renkaat tien päällä tänä talvena? 

SEN SUHTEEN  
EI KANNATA  

OTTAA RISKEJÄ.  

KOTIMAINEN  
KESTOSUOSIKKI

Jos sää tai keliolosuhteet niin vaativat, talvirenkaita 
on käytettävä 1.11 - 31.3 välisenä aikana, joten nyt al-
kaa olla aika tarkastaa renkaat. Missä kunnossa autosi 
renkaat ovat? 

Huonolla kelillä suositellaan vähintään 5 millimetrin ura- 
syvyyttä. Huonolla ajokelillä tarkoitetaan loskaa, lunta ja jäätä 
– toisin sanoen ihan normaalia suomalaista talvea.

Franks on nykyään osa RengasCenter-ketjua, mikä tarkoit-
taa, että voimme tarjota maan kattavimman rengasvalikoi- 
man kaikissa hintaluokissa. Meillä on paljon renkaita varas-
tossamme Ala-Ähtävässä, ja ne mitä meillä ei ole, tilaamme 
suoraan valmistajalta tai maahantuojalta. Tilatut renkaat ovat 
yleensä perillä jo päivän tai kahden kuluessa!

Renkaiden vaihdon ohella tarkastamme myös ilmanpaineet 
ja tasapainotamme renkaat. Voimme myös samalla vaihtaa 
esimerkiksi jarrupalat tai tehdä nelipyöräsuuntauksen, kun 
auto joka tapauksessa on korjaamolla.

Kurvaa Franksille, niin tarkastamme autosi renkaat ja 
selvitämme, täyttävätkö ne vielä ensi talven vaatimukset!

Harvat renkaat ovat Suomen markkinoilla niin tun-
netut kuin asiakkaiden suosikit Nokian Hakkapelii-
tat. Ja siihen on syynsä.

Rengasmalli esiteltiin jo 30-luvulla, joten Nokian 
kehitystiimillä on takanaan pian 90 vuoden koke-
mus työssään kehittää edelleen renkaan omi-
naisuuksia. Turvallisuudessa, käyttömukavuudes-
sa tai ympäristöystävällisyydessä on aina asioita, 
jotka voidaan tehdä vieläkin paremmin. Asiakkaat 
arvostavat lisäksi sitä, että renkaat kehitetään 
ja testataan kotikentällä, suomalaisissa keliolo- 
suhteissa.

Syy, miksi Franksin asiakkaat valitsevat Hakkapelii- 
tan kerta toisensa jälkeen on tietoisuus siitä, että 
he valitsevat kestävän, ekologisen ja kotimaisen 
tuotteen, johon voi turvallisesti luottaa joka säällä.

Vertaile renkaita osoitteessa  www.rengascenter.fi
Tilaa renkaat ja varaa renkaiden vaihto Franksilta:  044 985 4767 
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Varaa aika renkaiden vaihtoon:  
044 985 4767 tai info@franksmaleri.fi 
Vertaile renkaita: www.rengascenter.fi
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Pakettiauton kaltaisissa vaurioissa voi ottaa 
yhteyttä Franksiin heti tapahtuman jälkeen. 
Olemme osa kolarivaurioihin keskittynyttä 
Awux-ketjua ja autamme kaikessa hinauksesta 
ja vara-autosta korjaukseen ja yhteydenpitoon 
vakuutusyhtiön kanssa.

LAATUVAATIMUKSIASI  
VASTAAVA KORJAAMO
Elämää käyttöauton kanssa sävyttävät ärsytys-
momentit ja huolet. Tämän voi jokainen auton-
omistaja allekirjoittaa. Joten mitä tehdä? No, 
löydetään korjaamo, jonka laatu vastaa omia 
laatuvaatimuksia. 

Valitse korjaamo, johon luotat. Korjaamo, jossa 
henkilökunta kysyy ennen kuin tekee ja jossa ai-
kataulut pitävät, hinnoittelu on maltillista ja hen-
kilökunta on kokenutta. 

Valitse korjaamo, jossa pyritään kunnolliseen ja 
siististi tehtyyn työhön, samalla tavalla kuin sinä 
itse arvostat siistillä ja hyvin pidetyllä autolla ajoa. 

On myös sujuvaa, jos saa hoidettua niin paljon 
kuin mahdollista yhdessä paikassa. Tekeekö kor-
jaamo ainoastaan huoltotöitä vai saatko teetettyä 
siellä myös kolaroidun auton suuntaukset, kor-
jauksen ja maalauksen? 

– Pyrimme tekemään tämän kaiken ja mielestäni 
pääsemme siihen tänä päivänä. Teemme työt il-
man oikoteitä, tavoitteena laatu. Tavoitteemme 
on, että autohuolesi loppuvat meille osoitteeseen 
Maalarinpolku 35, Tomas toteaa lopuksi. 
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On totta, että sijaintimme ei herätä huomiota, olemmehan 
metsien ja peltojen ympäröimä, mutta kun kurvaat yrityksen 
pihaan, ei jää epäilystäkään siitä, että et olisi löytänyt oikeaan 
paikkaan. Tilamme ovat isot ja meillä on siistiä.

Heti vasemmalla näkyy korjaamo ja kolme merkittyä auto- 
tallin ovea: Huolto, Vauriotarkastus ja Rengaspalvelut. Suoraan 
edessä sijaitsee päärakennus, jossa on asiakaspalvelu, auto- 
maalaus ja koripuoli, sekä myös vene- ja teollisuusmaalaus. 

Kaikki alkoi automaalauksesta kaksikymmentä vuotta sitten, ja on sen jälkeen 
laajentunut kattamaan korikorjaukset ja perinteisen autohuollon – muun 
muassa. Ala-Ähtävällä sijaitsevaa Franksia voi hyvällä syyllä kutsua täyden 
palvelun korjaamoksi. 

HUOLTO
Tomas avaa korjaamon oven. Huoltoasentaja  
Fredrik Wiklund huoltaa täällä mustaa Audia. 
Hän tarkastaa, että ilmastointijärjestelmä on 
tiivis ja täyttää tarvittaessa jäähdytyskaasua yk-
siköstä. 

Korjaamossa on Audin lisäksi myös asuntoauto. 
Se on nostettu ylös nelipyöräsuuntausta varten. 

– Jos renkaat ovat kuluneet epätasaisesti tai jos 
joutuu vastustamaan ratin liikettä, koska auto 
vetää jompaankumpaan suuntaan, on mah-
dollista, että ohjauskulmat pitää tarkastaa, Fre-
drik selittää. 

– Jos asiakas haluaa, voimme tarkastaa ja 
hoitaa tämän samalla kun vaihdamme renkaat, 
lisää Tomas. 

Franks tarjoaa kaikenlaisia huoltotöitä kaikille 
vuosimalleille ja automerkeille. Mutta jos käy 
huono tuuri ja joutuu kolariin, niin silloin vaa-
ditaan enemmän kuin tavallinen huoltokorjaa-
mo. Kaikeksi onneksi meillä on osasto, jossa on 
korikorjaamo ja maalaus. 

KORIT JA MAALAUS
Kolareista aiheutuneet peltivauriot, vääntyneet 
rungot, maalipinnan naarmut, kivien iskemät 
säröt ja ruoste ovat kaikki esimerkkejä autovau-
rioista, joihin Franksilla tartutaan päivittäin. 

Andreas ”Antti” Häggman työskentelee tällä 
osastolla ja on juuri leikkaamassa irti Toyotan 
tuulilasia. Osa tuulilasin yläpuolella olevasta pel-
tiosasta on alkanut ruostua, kun siihen iskeneet 
kivet ovat vaurioittaneet maalipinnan.

Viereisellä työasemalla on pakettiauto, jon-
ka koko takaovi oli painunut sisään puuhun 
törmäyksen seurauksena, kun se tuotiin koripuo- 
lelle. Nyt tapahtumasta ei näy jälkeäkään.

– Alapuolella oleva palkki on oikaistu ja auton 
sisälattia on korjattu. Sitten lommot on oikaistu, 
paklattu ja maalattu, Antti selittää. 

Maalaus, niin, siitä suurin osa tuntee meidät, 
Franks maalaamon. Kaksikymmentä vuotta 
olemme maalanneet autoja, veneitä ja teol-
lisuuden komponentteja. 

Ja olonsa voi todellakin tuntea turvalliseksi, kun 
jättää autonsa maalattavaksi meille. Olemme 
maalanneet purjeveneitä, kuten Baltic Yachts 
Pink Gin. Samalla tarkkuudella maalaamme 
myös sinun autosi. 

Sekä sisällä että ulkona on nähtävissä selkeä ”jokainen tavara 
omalla paikallaan” -ajattelu. Työkalut roikkuvat siellä missä 
niiden pitää silloin kun niitä ei käytetä eikä pysäköinnissä seik-
kaile ainoatakaan eksynyttä kuormalavaa. Järjestys se olla 
pitää, katsastus perjantaisin. 

– Tämä lisää tehokkuutta. Meidän ei tarvitse tuhlata minuutteja 
oikean työkalun etsimiseen tai tiellä olevien rojujen pois kuljetta- 
miseen, korjaamopäällikkö Tomas Kantola sanoo.

“Valitse korjaamo, 
jossa pyritään  
kunnolliseen ja  
siististi tehtyyn 
työhön, samalla  
tavalla kuin sinä itse 
arvostat siistillä ja 
hyvin pidetyllä  
autolla ajoa.”
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VAT TÄHÄN



Säihkyvä todiste 

OSAAMISESTA

Kun Frank Södö perusti vuosituhannen vaihteessa Frank-
sin, ajatuksena oli maalata ainoastaan autoja. Mutta jo 
avoimien ovien päivänä häneltä kysyttiin, voisiko hän 
ajatella purjeveneiden maalausta. Muutama vuosi sitten 
yritys maalasi Pink Gin -purjeveneen – todiste heidän ke-
hittämästään osaamisesta.

Baltic 175 Pink Gin oli 53,9 metrin pituudessaan valtava maa-
lausprojekti. Se tulisi muodostamaan merkittävän osan yrityk-
sen vuoden liikevaihdosta ja oli haasteellinen laajojen pintojen 
vuoksi. 

– Se vaati toki paljon, mutta minua ei epäilyttänyt koskaan. 
Tästä  tulisi mittapuu tiimin suorituskyvylle ja osaamiselle, 
Frank Södö sanoo.

Yrityksen pintakäsittelyosaaminen on ainutlaatuista, koska pin-
takäsittelemme sekä autoja, veneitä että teollisuuden kompo-
nentteja. Erityisesti auto- ja venemaalauksen yhdistämisessä 
on osoittautunut olevan tiettyjä etuja. 

– Automaalit kehittyvät erittäin nopeasti. Innovaatiot ja trendit 
opitaan sen vuoksi autopuolelta. Vähitellen samaa viimeistelyä 
aletaan kysyä myös venepuolelta ja silloin meillä on jo osaami-
nen ja pystymme mukauttamaan reseptin. 

Baltic 175 Pink Gin maalattiin Franksilla tumman  
grafiitinharmaalla metallisävyllä. Kuvalähde: Baltic Yachts/Jeff Brown
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Reseptin mukauttaminen tuli ajankohtaiseksi myös Pink Gin 
-purjeveneen kohdalla. Omistajalla oli selkeä visio siitä, minkä 
sävyn hän halusi, tumman grafiitinharmaan, jossa oli karkea  
metalliväri. 

– Yhdessä HL Groupin kanssa teimme oman reseptin Axal-
ta-väreillä. Sävystä tuli hyvä ja omistaja piti siitä, mutta suuril-
la pinnoilla sivusta katsottuna oli nähtävissä tietty laikukkuus. 
Säilytimme siksi sävyn, mutta muunsimme reseptiä. Valmis 
sävy sai nimen Awlgrip Royal Grey Metallic 1B. 

Työt aloitettiin toukokuussa 2016 ja ne valmistuivat saman 
vuoden joulukuussa. Pelkkä paklaustyö kesti 5–6 viikkoa ja 
sitä teki enimmillään 8 henkilöä. 

Yhteensä pintakäsiteltiin 330 m2 ja metalliväriä kului noin 
150 litraa – vertaa sitä niihin kahteen litraan väriä, joka kes-
kimäärin käytetään yhteen autoon.

– Kun näin veneen valmiina ja muistin, miltä se näytti, kun 
aloitimme, olin erittäin ylpeä tiimistä. Vaikuttunut. Ja olen 
täysin vakuuttunut, että tiimimme hoitaisi vastaavan projek-
tin uudelleen.

Kun matka keskeytyy. 
LUOTA ASIANTUNTIJA-APUUN 
KOLARIVAURIOISSA.

AWUX
Franksilla on oikeat varusteet ja osaaminen kai-
kenlaisten pelti- ja kolarivaurioiden korjaamiseen. 
Vakuutusyhtiöt voivat ja haluavat käyttää palve-
luitamme. Kun meistä tuli osa Awux-korjaamoket-
jua, tästä tuli vielä aikaisempaa helpompaa.

Awux on suomalaisten korjaamoyrittäjien perusta-
ma, kolarivaurioihin keskittynyt ketju. Ketjuun kuu-
luu yhteensä 40 korjaamoa eri puolilla Suomea. 
Awux-ketjun tavoitteena on, että autoilijat saavat 
mahdollisimman helposti paikallista asiantunti-
ja-apua kolarivaurioissa. 

SOS HINAUS
Franks tekee yhteistyötä SOS Hinaus -hinauspalve-
lun kanssa. Palvelu on tavoitettavissa vuorokauden 
ympäri kautta maan. 

Soita yleiseen numeroon, josta pääset vaihteeseen, 
ja sinut yhdistetään lähimpään hinauspalveluun 
– tällä seudulla se on Hinauspalvelu Nykänen & 
Lindskog.
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Kolaritapauksissa vakuutusyhtiöillä on luonnolli- 
sesti tärkeä rooli autovaurioiden käsittelyssä. Mitä 
korjaamoita sinun vakuutusyhtiösi suosittelee? 
Awux tekee yhteistyötä kaikkien autovakuutuksia 
tarjoavien vakuutusyhtiöiden kanssa Suomessa – 
jos joudut kolariin, voit olla yhteydessä  Awux-kor-
jaamoon ja luottaa siihen, että korjaus hoituu suju-
vasti. 

”Hinaamme kaikki kumirenkailla kulkevat ajoneu-
vot, ainakin melkein. Niin raskaat kuin kevyet. 
Käytössämme on 4 eri kokoista hinausautoa”, To-
mas Lindskog kertoo. 

Soita hinaukseen heti kun toteat, että auto ei ole 
ajokunnossa. Jos autosi kuljetetaan Franksille, saat 
meiltä vara-auton!  

Tomas Lindskog6    



Tervetuloa Franksille!
Puh:  +358 (0)44 985 4767

S-posti:  info@franksmaleri.fi
www.franksmaleri.fi

Haluatko tietää enemmän tai varata ajan?

Rory 
Penttinen
Tavoitteena olla paras
Seudun autourheilusankari Rory Penttisen syksy on ollut 
täynnä maineikkaan Michelin Le Mans Cupin myötä. 
Franksin tiimi on seurannut hiuksia nostattavan jännittäviä 
kilpailuja digitaalisesti, mutta toivomme monen muun 
tavoin, että olisimme voineet olla paikan päällä ja tuntea 
hevosvoimien ja kuumien renkaiden tuoksun.

Franksia ja Rorya motivoi molempia tavoite olla paras, ja 
siksi yhteistyö tuntui luonnolliselle jatkoaskeleelle. Seuraa 
sekä Franksin että Roryn sosiaalisia medioita, niin näet, 
mitä yhteistyö tuo mukanaan. Luvassa on niin kilpailuja kuin 
tarjouksia!

Mitä sanoisit esimerkiksi tunnista ajosimulaattorissa 
Roryn kanssa? Nyt kun päivät lyhenevät ja keli muuttuu 
huonommaksi, tee kuten Rory ja pidä ajovalmiudet 
huipputasolla simulaattorilla, kunnes seuraava sesonki 
käynnistyy! Lue lisää kilpailusta oikeasta yläkulmasta.

Haluatko voittaa tunnin kilpa-ajoa Rory 
Penttisen yksityisopastuksessa hänen 
omassa ammattilaissimulaattorissaan 
Uudessakaarlepyyssä? Arvomme kilpa- 
ajopaketin kaikkien Franksilta syksyn  
aikana renkaat ostaneiden kesken!

Arvonnan järjestävät Franks Måleri Ab 
ja Rory Penttinen Motorsport, ja se on 
käynnissä 8.10.-13.11.2020. Voittaja 
arvotaan marraskuun aikana ja hänelle 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Rory  
Penttinen Motorsport sopii voittajan kanssa 
sopivan ajankohdan opastukselle.

VOITA TUNTI KILPA- 
AJOA RORYN KANSSA!

Autovahingot     Huolto     Renkaat     Tuulilasit     Hinaus

Automaalaus     Venemaalaus     Teollisuusmaalaus


