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TJUGO ÅR 
SENARE

DÄCKBYTE
Dags för

Året var 2000 när jag som 20-åring började med min 
verksamhet Franks måleri. Då jobbade jag som karosseri- 
montör på Ekeri, men mitt stora intresse var billackering.

Jag undrade, vad kan det här intresset, med rätt inställning 
och hårt arbete, leda till? Jag startade eget för att ta reda 
på det. 

Det var roligt och intensivt, men också litet ensamt i bör-
jan. Jag jobbade långa dagar. Från tidig morgon till sen 
kväll, måndag till lördag. 

Sedan starten har verkstaden växt från ett litet garage till 
en toppmodern hall på 1700 kvadratmeter utrustad för alla 
sorts reparations- och lackeringsarbeten.

Det händer att människor fortfarande tror att jag är en en-
sam företagare. Men faktum är att jag idag jobbar med 15 
andra motiverade och yrkesstolta människor.

Vi målar båtar, bilar och industrikomponenter. Vi repare-
rar karosser och utför all annan typ av service som bilar 
kräver. Servicesidan är vår senaste förstärkning. 

Min förhoppning är att den här tidningen ska förmedla den 
expertis och arbetsglädje som jag dagligen ser i teamet på 
Franks. 

Vi tycker om att göra ett bra arbete, svårare än så är det 
inte. 

Som kund kan du lita på att det blir rätt hos Franks. 

Frank Södö,
vd och grundare av Franks måleri

Håller dina däck dig på vägen i vinter? 

DET ÄR INTE VÄRT 
ATT CHANSA. 

EN INHEMSK
LÅNGKÖRARE

Om vädret eller väglaget kräver det ska vinterdäck 
användas från 1.11 fram till 31.3, det börjar alltså vara 
dags att granska däcken. Hur är dina i skick? 

I dåligt väglag rekommenderas minst 5 millimeters mönster-
djup. Dåligt väglag är detsamma som slask, snö och is – en 
helt vanlig finsk vinter, med andra ord.

Franks är numera en del av RengasCenter-kejdan, vilket 
innebär att vi kan erbjuda landets mest omfattande urval 
av däck i varje priskategori. Vi har en hel del däck på lager 
i Ytteresse, och det som vi inte har här beställer vi direkt 
från tillverkaren eller importören. Beställda däck är oftast 
framme på bara en eller två dagar!

Samtidigt som vi utför däckbytet kontrollerar vi också 
lufttrycket och balanserar däcken. Dessutom kan vi även 
till exempel byta bromsklossar eller göra en fyrhjuls- 
inställning, när bilen ändå är i verkstaden.

Sväng in till Franks så granskar vi dina däck för att se om de 
håller måttet en vinter till!

Få däck på den finska marknaden är så kända som 
kundfavoriten Nokian Hakkapeliitta. Och det har 
sina skäl.

Däckmodellen introducerades redan på 30-talet, 
så det är med snart 90 år av erfarenhet i ryggen 
som Nokias utvecklingsteam jobbar med att stän-
digt förbättra däckets egenskaper. Vare sig det 
gäller säkerhet, komfort eller miljövänlighet, finns 
det alltid något som kan bli ännu bättre. Dessutom 
uppskattar kunderna att däcken utvecklas och tes-
tas på hemmaplan, i finska väderförhållanden.

Det som får kunderna på Franks att välja Hakkape-
liitta gång på gång är helt enkelt vetskapen att man 
väljer en hållbar, ekologisk och inhemsk produkt 
som man tryggt kan lita på i alla väder.

Jämför däck på www.rengascenter.fi
Beställ dem och boka däckbyte från Franks: 044 985 4767 2        3

Boka tid för däckbyte: 
044 985 4767 eller info@franksmaleri.fi 
Jämför däck: www.rengascenter.fi
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Det är sant att placeringen är diskret, vi omges ju av skog och 
åkrar, men när du svänger in på företagets gårdsplan finns det 
inga tvivel om att du kommit rätt. Det är stort och det är städat.

Genast till vänster finns verkstaden med tre uppmärkta ga-
ragedörrar: Service, Skadegranskning och Däckservice. Rakt 
fram ligger huvudbyggnaden med kundbetjäningen, billack-
eringen och karosserisidan, samt även industri- och marinlack-
eringen. 

Vid skador som den på paketbilen kan man ta 
kontakt med Franks direkt efter incidenten. Vi är 
en del av Awux, en kedja inriktad på krockskador, 
och hjälper till hela vägen med allt från bogsering 
och ersättningsbil till reparation och kontakt med 
försäkringsbolaget.

EN VERKSTAD SOM  
MATCHAR DIN STANDARD
Livet med bruksbil är kantat av irritationsmoment 
och bekymmer. Det kan alla bilägare skriva under 
på. Så vad gör man? Jo, man hittar en verkstad 
med samma kvalitetskrav som en själv. 

Välj en verkstad du litar på. En där personalen 
frågar innan de åtgärdar och där man håller tid-
tabeller, där prissättningen är skälig och man har 
erfaren personal. 

Välj en verkstad som eftersträvar ett ordentligt 
och snyggt utfört arbete, på samma sätt som du 
värderar att köra en snygg och välhållen bil. 

Sen är det smidigt om man kan få så mycket som 
möjligt fixat på ett och samma ställe. Gör verk-
staden bara servicearbeten eller kan du få bilen 
riktad, reparerad och målad efter en krock där 
också? 

– Allt det här är sånt som vi eftersträvar och som 
jag tycker vi når upp till i dagsläget. Vi gör job-
bet utan genvägar, med sikte på kvalité. Målet är 
att dina bilbekymmer ska sluta här hos oss på 
Målarstigen 35, avslutar Tomas.  
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Det började med billackering för tjugo år sedan, och har sedan dess svällt ut 
till att omfatta karosserireparationer och traditionell service av bilar – bland 
annat. Franks i Ytteresse är vad man kan kalla en komplett verkstad. 

SERVICESIDAN
Tomas öppnar dörren in till verkstaden. Här inne 
jobbar servicemontör Fredrik Wiklund på en 
svart Audi. Han kontrollerar att AC-systemet är 
tätt och fyller vid behov på kylmedelgas med en 
serviceenhet. 

Förutom Audin finns också en husbil i verksta-
den. Den har hissats upp för fyrhjulsinställning. 

– Om däcken blivit ojämnt slitna, eller om man 
måste hålla emot ratten för att bilen drar åt en-
dera hållet, då är det möjligt att hjulvinklarna be-
höver kontrolleras, förklarar Fredrik. 

– Om kunden vill kan vi kontrollera och åtgärda 
det samtidigt som vi byter däck, flikar Tomas in. 

Franks erbjuder alla typer av servicearbeten för 
bilar av alla årsmodeller och märken. Men skulle 
man ha oturen att vara med i en krock så krävs 
det mer än bara vanlig verkstadsservice, tur då 
att vi har en avdelning för karosserireparationer 
och ytbehandling. 

KAROSSERI OCH YTBEHANDLING
Plåtskador efter krockar, sneda ramar, repor i 
lacken, stenskott och rost är alla exempel på bil-
skador som vi på Franks tar itu med på daglig 
basis. 

Andreas ”Antti” Häggman jobbar på den här 
avdelningen och är precis i färd med att skära 
lös vindrutan på en Toyota. Delar av plåtpartiet 
ovanför vindrutan har börjat rosta på grund av 
stenskott som förstört den målade ytan.

På arbetsstationen bredvid står en paketbil som, 
när den kom till karosserisidan, hade hela bak-
dörren inbucklad efter kollision med ett träd. Nu 
finns inga spår kvar av incidenten.

– Balken undertill har riktats och golvet inuti 
bilen reparerats. Sen har bucklorna slagits ut, 
spacklats och målats, förklarar Antti. 

Målningen ja, det är så de flesta känner oss, 
Franks måleri. I tjugo års tid har vi ytbehandlat 
bilar, båtar och industrikomponenter. 

Och visst kan man känna sig trygg när man 
överlämnar bilen för ytbehandling till oss. Vi har 
målat segelbåtar som Baltic Yachts Pink Gin. 
Med samma noggranna handlag målar vi din bil 
också. 

Både in- och utvändigt råder ett tydligt ”var sak på sin plats”-
tänk. Verktygen hänger där de ska när de inte används och 
några vilsna lastpallar går det inte att hitta på parkeringen. 
Ordning och reda, besiktning på fredag. 

– Det gör gott för effektiviteten. Vi slipper slösa minuter på att 
söka rätt verktyg eller forsla bort skräp som är i vägen, säger 
verkstadschef Tomas Kantola.

“Välj en verkstad 
som eftersträvar ett  
ordentligt och  
snyggt utfört arbete, 
på samma sätt som 
du värderar att köra 
en snygg och  
välhållen bil.”
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Ett blänkande kvitto

PÅ KOMPETENS 

Tanken var att Frank Södö skulle måla enbart bilar när han 
grundade Franks vid millennieskiftet. Men redan på sin  
öppet hus-dag fick han frågan om han kunde tänka sig att 
ytbehandla segelbåtar. För några år sen målade företaget 
Pink Gin – ett kvitto på den kompetens de utvecklat.

Baltic 175 Pink Gin var med sina 53,9 meter ett enormt ytbe-
handlingsprojekt. Det skulle utgöra en betydande del av före- 
tagets årsomsättning och var utmanande med tanke på de sto-
ra ytorna. 

– Visst krävde det en hel del, men jag tvivlade aldrig. Det här 
skulle bli en måttstock på teamets kapacitet och kunnande, 
säger Frank Södö.

Företagets kunskap inom ytbehandling är unik genom att vi yt-
behandlar både bilar, båtar och industrikomponenter. I synner-
het kombinationen bil- och båtlackering har visat sig ge vissa 
fördelar. 

– Billack utvecklas mycket snabbt. Innovationerna och trender-
na lär man sig därför på bilsidan. Småningom börjar samma 
finish efterfrågas båtsidan och då har vi redan rätta kunskapen 
och kan anpassa recepten. 

Baltic 175 Pink Gin ytbehandlades av Franks 
i en mörk grafitgrå metallicnyans. Bildkälla: Baltic Yachts/Jeff Brown
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Receptanpassning blev också aktuellt när det gällde Pink Gin. 
Ägaren hade en tydlig vision om vilken nyans han ville ha, en 
mörk grafitgrå med grov metallic i. 

– I samråd med HL Group gjorde vi ett eget recept i Axalta. 
Nyansen blev bra och ägaren tyckte om den, men på stora 
ytor kunde en viss molnighet ses från sidan. Vi behöll därför 
nyansen men justerade receptet. Den färdiga nyansen fick 
namnet Awlgrip Royal Grey Metallic 1B. 

Arbetet inleddes i maj 2016 och blev färdigt i december sam-
ma år. Bara spacklingsskedet räckte 5–6 veckor med som 
mest 8 personer. 

Totalt ytbehandlades 330 m2 och ungefär 150 liter me- 
tallicfärg gick åt – jämför det med de 2 liter färg som i snitt 
går åt på en bil.

– När jag såg på båten när den var klar, och mindes hur den 
såg ut när vi startade, då var jag väldigt stolt över teamet. Im-
ponerad. Och jag är helt övertygad om att vårt team skulle fixa 
ett motsvarande projekt igen.

När det inte går som planerat 
ANLITA VÅR EXPERTHJÄLP  
VID KROCKSKADOR

AWUX
På Franks har vi rätt utrustning och kompetens 
för att ta emot alla typer av plåt- och krockskador. 
Försäkringsbolagen kan och vill anlita oss. När vi 
blev en del av verkstadskedjan Awux blev det här 
ännu lättare än tidigare.

Awux är en kedja grundad av finska verkstadsföre-
tagare som inriktat sig på krockskador. Totalt 40 
verkstäder runtom i Finland är en del av kedjan. 
Awux mål är att göra det så enkelt som möjligt för 
bilister att få lokal experthjälp med krockskador. 

När man krockar spelar förstås försäkringsbolagen 
en viktig roll i hanteringen av bilens skador. Vilka 

SOS HINAUS
Franks samarbetar med bärgningstjänsten SOS  
Hinaus. De är tillgängliga dygnet runt och i hela lan-
det. 

Ring det allmänna numret 0600 02200 så kommer 
du till centralen, därifrån kopplas du vidare till när-
maste bärgaren – här i nejden är det Bärgningst-
jänst Nykänen & Lindskog.
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verkstäder rekommenderar ditt försäkringsbolag? 
Awux samarbetar med alla försäkringsbolag som 
erbjuder bilförsäkringar i Finland – är du med i en 
krock kan du kontakta en Awux-verkstad direkt och 
lita på att reparationen förlöper smidigt. 

”Vi bärgar alla fordon med gummidäck, så gott som. 
Tunga som lätta. Till förfogande finns 4 olika bärg- 
ningsbilar i olika storlekar”, hälsar Tomas Lindskog. 

Ring bärgning så snart du konstaterat att bilen inte 
är i körskick. För du bilen till Franks så fixar vi ersätt- 
ningsbilen här! 

Tomas Lindskog6    



Välkommen till Franks!
Ring:  +358 (0)44 985 4767

Mail:  info@franksmaleri.fi
www.franksmaleri.fi

Vill du veta mer eller boka en tid? 

Rory 
Penttinen
Målet är att bli bäst
Nejdens racinghjälte Rory Penttinen har haft fullspäckad 
höst i och med den prestigefyllda tävlingsserien 
Michelin LeMans Cup. Teamet på Franks har följt med 
de nagelbitande tävlingarna digitalt, men önskar, som så 
många andra, att vi kunde ha varit på plats och känt doften 
av hästkrafter och heta däck.

Frank och Rory drivs båda av målet att bli bäst på sin sak, 
därför kändes ett samarbete som ett naturligt steg framåt. 
Följ både Franks och Rory på deras sociala medier för att se 
vad samarbetet för med sig, det utlovas både tävlingar och 
erbjudanden!

Vad sägs till exempel om en timme i racingsimulatorn 
med Rory? Nu när dagarna blir kortare och väglaget allt 
sämre, gör som Rory och håll racingfärdigheterna på topp i 
simulatorn tills nästa säsong tar fart! Läs mer om tävlingen 
uppe till höger.

Vill du vinna en timme privat coachad  
racing med Rory i hans egen proffssimula-
tor i Nykarleby? Vi lottar ut ett racingpaket 
bland alla kunder som köper däck från 
Franks i höst!

Utlottningen ordnas av Franks Måleri Ab 
och Rory Penttinen Motorsport, och pågår 
under tiden 8.10-13.11.2020. Vinnaren dras 
inom november månad och meddelas 
personligen. Rory Penttinen Motorsport 
kommer överens med vinnaren om lämplig 
tidpunkt för coachningen.

VINN EN TIMME 
RACING MED RORY!

Bilservice     Bilskador     Däck     Vindrutor     Bärgning

Billackering     Marinlackering     Industrilackering


