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Vi vil være den leverandør, 
der leverer den højeste 
kvalitet og det højeste ser-
viceniveau inden for vores 
branche, og vi udvikler hele 
tiden vores forretning, for at 
du som kunde får det bedste 
produkt og den bedste service 
til en konkurrencedygtig pris.

FOR NYLIGT HAR VI udvidet for-
retningen med en afdeling i Aarhus 
og er dermed blevet Danmarks største 
leverandør af taxiservice og monte-
ring. 

Kort tid efter indgik vi samarbejde 
med Sortimo omkring salg og mon-
tage af deres produktprogram inden 
for bilindretning, og vi har fået en 
forrygende start på salget. 

Sidst på året har vi udvidet vores  
forretning i Søborg med en splinterny 
bilplejehal.

Forretningen står aldrig stille - vi har 
hele tiden gang i nye projekter, som 
er med til at gøre din oplevelse hos 
RTT til den bedste i branchen.

Med dette produktkatalog ønsker vi 
at give dig et overblik over alt det, vi 
kan tilbyde dig.

På gensyn i en af vores afdelinger.

Claus Jønck 
Adm. direktør 

Landsdækkende service
RTT tilbyder landsdækkende service i vores fem afdelinger i Aarhus, Vejle, Søborg, København 
og Amager. Se kontaktinfo på bagsiden af kataloget.
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Krone Bygs nye biler har fået 
monteret alt lige fra folie til 
indretning og elektrisk ud-
styr under ét tag hos RTT i 
Søborg. 

BILERNE ER FØRST blevet fuld-
indpakket i grå folie, og derefter har 
de fået monteret dekoration (logoer 
mv).

Der er monteret solfilm og sikker-
hedsgitre i bagruderne. 

Varerummet er blevet indrettet med 
en indretning fra Sortimo, som er 
skræddersyet til at gøre Mark og 
Kenneths arbejdsdag lettere, og vores 
dygtige elektrikere i auto-el har des-
uden monteret invertere.

Sidst men ikke mindst har bilerne 
været en tur i klargøringen, så de står 
knivskarpe ved overdragelsen.   

RTTs one stop shopping koncept
RTT tilbyder en komplet pakke af 
produkter, services og løsninger til 
din bil og kan montere alt under ét 
tag - det betyder, at du får din bil 
hurtigere, men uden at vi går på 
kompromis med kvaliteten. 

Inden overdragelsen af bilerne fik vi 
lige en snak med Kenneth og Mark:

Hvorfor valgte I RTT?
Vi blev henvist fra Semler Retail i 
Gladsaxe, hvor vi købte bilerne.

Hvordan har jeres oplevelse af RTT 
været?
De har været gode til at forstå vores 
ønsker og behov ud fra de få stikord, 
vi har givet dem. Vi har været enige i 
de oplæg, de er kommet med, og har 
kun haft få rettelser.  
Leveringstiden holdt også stik, og vi 
er glade for det færdige resultat.

RTT er totalleverandør til 
Krone Bygs nye biler

Her står de stolte ejere af Krone Byg - Kenneth Rasmussen 
og Mark Seppo Bonde foran deres nye biler, som er monteret 
efter alle kunstens regler hos RTT i Søborg

Varerummet er indrettet med skræddersyede reoler fra Sortimo

RTT tilbyder en komplet pakke af produkter, 
services og løsninger inden for bilpleje, folie, 
auto-elektronik og bilindretning.

Konsekvent høj kvalitet og service
RTT har mange års erfaring inden for alle vores produkt-
områder, og vi udvikler hele tiden vores forretning, for at 
vores kunder får det bedste produkt og den bedste service 
til en konkurrencedygtig pris. 

Alt under ét tag
Da vi tilbyder flere services samme sted, kan I spare både 
tid og penge ved at samle ydelserne hos RTT og samtidig 
være sikret en høj kvalitet og service. 

Vi holder hvad vi lover
RTT leverer altid det bedste produkt til den aftalte tid og 
følger løbende op for at sikre, at alt forløber, som det skal. 

Kompetente medarbejdere
Vores medarbejdere er eksperter på hver deres fagområde, 
og tilsammen skaber de grundlaget for vores virksomhed. 
I kan derfor være sikre på, at de services, vi tilbyder, altid 
bliver udført af de dygtigste folk i branchen.

Social ansvarlighed  
RTT vil gerne hjælpe til med at holde hjulene i gang i det 
danske erhvervsliv og har derfor et tæt samarbejde med 
det lokale jobcenter om virksomhedspraktikanter m.m.

Totalleverandør  
til autobranchen

RTT på Transformervej 4 i Søborg

RTT på Holmstrupgårdvej 248b i Aarhus
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Varebilsopbygning
RTT  tilbyder dig alt inden for varebilsopbygning - lige fra tagbøjler og belysning til navigation og 
reoler.

Med en indretning fra Sortimo 
opnås	et	yderst	fleksibelt	og	
sikkert arbejdsmiljø af høj 
kvalitet i letvægtskonstruk-
tion.

VI HAR LØSNINGER 
skræddersyet til netop din 
bilmodel og branche. 

Sikkerheden er i top
Du kan trygt stole på, at dine 
materialer og værktøj bliver, hvor 
du har placeret dem under trans-
porten, når du vælger Sortimo.

I samarbejde med bilin-
dustrien, det tyske TÜV 

og andre uafhængige testin-
stanser gennemfører Sortimo jævnligt 

tests af alle deres bilindretninger for 
at sikre, at de opfylder Sortimos høje 
krav til sikkerhed.

Kun det, der klarer testen i praksis, 
er godt nok til vores kunder.                   

Kontakt os og få et tilbud på en 
specifik indretning af din varevogn.

Sortimo bilindretning

Belysning
RTT monterer alt i belysning lige fra vare-
rumsbelysning til lysbro og rotorblink.

FÅ DEN HELT rigtige belysning til dit arbejde med en 
ledskinne i varerummet - eller bliv synlig på vejen med 
en lysbro eller blitzblink på taget af din servicevogn.  
Uanset dit belysningsbehov kan RTT hjælpe dig.

PAKKEEKSEMPLER -  BELYSNING

P16  LED lysbro 117cm + 4 stk. 3-led LED markeringslygter  
P17  Rotorblink blitzlygte + 4 stk. 3-led LED markeringslygter 
P18 4 stk. 3-led LED markeringslygte/suppl. 3-LED lygte for og bag
P19 8 stk. 3-led LED markeringslygte/suppl. 3-LED lygte for og bag samt højre og venstre side

Sædeovertræk  
og måtter
Beskyt dine sæder med et luksussædeover-
træk fra RTT

BRUGER DU MANGE timer i din varebil, er det 
en god ide at få monteret sædeovertræk for at beskytte 
sæderne mod slitage.

Overtrækket fås til alle varebiler og er skræddersyet til 
den enkelte bilmodel for at sikre optimal pasform.

Det er nemt at gøre rent med en klud, og syningerne er 
forstærkede og holder længere end andre sædeovertræk. 

Modeltilpassede måtter til alle årstider
RTT kan også tilbyde modeltilpassede måtter til beskyt-
telse af bilen året rundt. 

Forår, sommer og efterår anbefaler vi vores slidstærke 
ripsmåtter, og i vinterperioden anbefaler vi, at du skifter 
til gummimåtter for ekstra beskyttelse mod sjap og sne.

Det klassiske måttesæt indeholder 4 stk. måtter - 2 stk. 
for og 2 stk. bag.

Derudover kan vi også tilbyde kardanbagmåtter, tredelte 
bagmåtter og bagagerumsmåtter.

Tagbøjler 
Har du behov for at montere 
materialer, stiger eller lign. på 
taget af din varebil, kan RTT 
tilbyde dig markedets bedste 
tagbøjler. 

TAGBØJLER FRA SMARTVAN sikrer 
dig en professionel og sikker løsning:

• Crashtestet og fremstillet af 
materialer, der holder til profes-
sionelt brug.

• 55 kg lasteevne jævnt fordelt pr. 
tagbøjle. 

• Reducerer vindmodstand med op 
til 89% i forhold til konkurren-
terne og sparer derfor på brænd-
stofforbruget.

• Fleksibel montering og justering.
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Trin og træk
Vi tilbyder også trinløsninger 
til din varebil.

VORES LØSNINGER ER special-
designede og af højeste kvalitet.

PAKKEEKSEMPLER - 
TRIN

Sidetrin
P41 Kort model   
P42 Lang model   
   
Bagtrin inkl. træk
P39 3500 kg.   
 
P40 2800 kg. 

RTT leverer bagtrin  
til alle biltyper,  
med og uden træk.

Auto-elektronik
RTT er en af landets førende virksomheder 
inden for auto-elektronik og udstyr. 

VI LEVERER IKKE KUN standardprodukter, men 
fremstiller også en række specialprodukter efter ønske fra 
vores kunder bestående af bilimportører, autoforhandlere, 
taxiselskaber samt andre storkunder såsom Dong og Falck.

RTT	hjælper	dig	med	at	finde	
vej og bakke din bil sikkert på 
plads - det hele i samme  
integrerede løsning af højeste 
standard.

VI TILBYDER DET NYESTE inden 
for intelligent navigation fra Pioneer 
med lyd og billede i højeste kvalitet. 

Ønsker du en integreret navigations- 
og bakkameraløsning, kan vi også mon-
tere nummerplade-, stoplygte- eller 
udhængskamera.

Til enkelte modeller kan vi også 
montere bakkamera via bilens originale 
navigation- og mediecenter.

Vi tilbyder også montering af 
parkeringssensorer både for og bag.

PAKKEEKSEMPLER -  NAVIGATION

Navigation og bakkamera
P9923  Pioneer Navigation (inkl. alm. nummerplade kamera) 
P9924  Pioneer Navigation (inkl. udhængskamera)
Alle pakker leveres med rat-interface (tlf. styring via ratknapper)
 
Bakkamera til varebiler
P63  Udhængskamera inkl. 7” TFT skærm    
P64  Fast multi bakkamera inkl. 7” TFT skærm

Parkeringssensor
P90 Parkeringssensor monteret bag                      
P91 Parkeringssensor monteret for og bag

Navigation og 
bakkamera

Anhængertræk
RTT monterer fast og aftageligt træk 
på både personbiler og varebiler.

Vi benytter kun kvalitetstræk fra opfinderen af 
anhængertrækket - Westfalia-Automotive.

PAKKEEKSEMPLER -  TRÆK

P101 Fiat Ducato kassevogn  
 Fast træk med 7 polet stik
P104 Fiat Düblo kassevogn  
 Fast træk med 7 polet stik
P150 Ford Connect kassevogn  
 Fast træk med 7 polet stik
P151 Ford Custom kassevogn  
 Fast træk med 7 polet stik
P155 Ford Transit kassevogn 
 Fast træk med 13 polet stik 
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Er du træt af iskolde hænder 
og stressede morgener?

NU KAN DU SLIPPE for at skrabe 
is hver morgen hele vinteren med 
en bilvarmer fra Webasto. Du kan 
desuden fjernbetjene din bilvarmer 
via en app, en avanceret fjernbetje- 
ning eller en timer.

BEST BRAND 10 år i træk
For tiende år i træk har „auto motor 
und sport“-læserne valgt Webasto 
som det bedste mærke i kategorien 
bilvarmere.

Webasto Service Center
RTT er autoriseret Webasto Ser-
vice Center og tilbyder installation, 
service og rådgivning af Webasto 
produkter i alle biltyper og modeller. 

Vi deltager løbende i kurser og 
teknisk træning for at sikre dig den 
bedste service.

PAKKEEKSEMPLER -  WEBASTO BILVARMER

P5055  Webasto varmer inkl. termostat on/off til varerum mont. i VW Transporter 
P5011  Webasto varmer monteret i Mercedes-Benz Vito    
P5040   Webasto varmer monteret i Ford Connect diesel inkl. multikontrol ur  
P5035  Webasto varmer monteret i Fiat Ducato, inkl. multikontrol ur

Betjeningspakker:
P5001 Webasto Timer multikontrol     
P5002 Webasto Tele start T91 fjernbetjening    
P5003 Webasto Thermo Call TC3 / SMS modul inkl. sim-kort 

GÅ EN KOLD TID I MØDE
med en webasto bilvarmer

AV-udstyr
RTT sørger for underholdning til turen. 

Vi tilbyder bl.a. montering af:

• iPads og andre skærme

• Autostereo

• DAB modtager

• TV-tuner

• Spillekonsoller

Kontakt os og få en snak om dine ønsker.

P-skiver
Træt af parkeringsbøder?

RTT TILBYDER ET udvalg af markedets bedste og mest 
eksklusive elektroniske parkeringsskiver.

PAKKEEKSEMPLER -  
ELEKTRONISKE P -SKIVER

P30         P-watch 
5711157030103  Park mini 
5711157040133  Park One 2 Alpine White                    
5711157040157  Park One 2 Carbon Black                   
5711157040102  Park One 2 Titanium Silver                 
5711157020111   Park One Exclusive

Håndfri løsninger
Kør sikkert og lovligt
Med en lækker håndfri løsning fra Bury eller Parrot kan 
du med god samvittighed tage telefonen i bilen.

Din telefon kobler automatisk på, når du starter bilen - 
du skal kun koncentrere dig om at køre og tale.

PAKKEEKSEMPLER -  HÅNDFRI

P24 BURY-CC9068 m. 2,8” touch skærm
P29 BURY 9048, diskret håndfri løsning
P22 Håndfri løsning fra Parrot
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For at kunne yde den bedste 
service til vores taxi-kunder 
har vi sammensat et team af 
erfarne medarbejdere med 
speciale inden for taxiområdet 
til udelukkende at tage sig af 
vores taxi-kunder. 

DET BETYDER AT du altid bliver 
mødt af kompetente medarbejdere, 
rustet til at tage sig af alt fra nymon-
teringer til alm. service.

Vi monterer taxiudstyr og folie for de 
største taxi-selskaber i Danmark.

Udover montering og service tilbyder 
vi også en komplet pakke af produk-
ter til din taxi:

• Klargøring

• Folieindpakning

• Sædeovetræk og måtter

• Videoovervågning

• Rudeskift

• Transport

• Beeper programmering

• Pladearbejde

Vi glæder os til at tage imod dig og 
din taxi i hele landet.

Taxi-service
RTT er Danmarks største leverandør inden for montering og servicering af taxi-udstyr samt taxi-
indpakning, og vi tilbyder landsdækkende service i vores afdelinger i Søborg, Vejle og Aarhus.

RTT er Danmarks største leverandør af taxiservice, 
og vores erfarne medarbejdere står klar i hele landet 
til at tage imod dig og din taxi.

Sikkerhedsudstyr
RTT tilbyder en bred vifte af sikkerhedsudstyr til din bil. 

Forebyg indbrud i din bil
Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. 
Med en bilalarm kan du sikre dig mod, at det sker for dig.

RTT tilbyder et bredt program af bilalarmer, som kan sikre 
din bil og de værdier, der ligger i den.

Bilalarm

PAKKEEKSEMPLER -  BIL AL ARMER

P20	 DEFA	Bilalarm	-	skræddersyet	løsning	til	de	fleste	billmodeller.

Sikkerheds-
gitter
Beskyt bilen mod indbrud!

MED ET SIKKERHEDSGITTER 
i din bagrude kan du sikre dine vær-
dier mod tyveri. Vi kan levere gitre til 
alle nyere varebiler både med bagklap 
og dobbeltdøre.

Et overvågningskamera kan forebygge, at du bliver 
udsat for en forbrydelse og samtidig  
dokumentere hændelsen, hvis uheldet er ude.

RTT TILBYDER FLERE forskellige kameraløsninger alt efter 
dine behov.

Videoovervågning

PAKKEEKSEMPLER -  
VIDEOOVERVÅGNING

C2 Videoovervågning med et kamera                                            
C3 Videoovervågning med to kameraer

Der er altid travlt på RTTs taxiværksteder rundt i landet.
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Med satellitovervågning fra Trackunit eller 
DEFA kan du hele tiden holde styr på dine 
biler.	Du	kan	nemt	finde	bilerne,	hvis	de	bliver	
stjålet,	og	bruge	systemet	til	flåde-styring	i	det	
daglige.

Effektiv flådestyring med Trackunit
Trackunit giver dig svar på, om du anvender dine ressourcer 
optimalt:

• Hvor mange biler står stille, hvor mange er på farten 
og hvor?

• Hvor mange af jeres biler tjener penge til jer?

• Har I de rette biler eller medarbejdere til kunden 
og jobbet?

• Fakturerer I kunden effektivt og for samtlige 
timer?

• Har du styr på serviceintervaller, og hvordan planlæg-
ger du det?

• Hvem er nærmest, når kunden ringer med en haste-
opgave?

• Hvor mange nye 
 biler skal I købe til 

 næste år?

I har adgang til systemet døgnet 
rundt via computer, tablet eller 

smartphone.

Systemet er udviklet og produceret i Danmark og bruges i 
øjeblikket af mere end 2.000 virksomheder.

En investering i Trackunit flådestyring tjener sig ind på 
mindre end et år – har I råd til at lade være?

Satellitovervågning	og	flådestyring

PAKKEEKSEMPLER -  SATELLITOVERVÅGNING OG FL ÅDEST YRING

P55 Trackunit ME301 Satellitovervågning GPS/tyverisikring/Flådestyring  
 
P21		 DEFA	Finder	-	satellitovervågning	-	spor	bilen	uanset	hvor	i	Europa	den	befinder	sig.

Kontroller bilen med DEFA Finder
Med DEFA Finder Link har du fuld 
kontrol over din bil.

Finder Link er et forsikringsgodkendt 
satellitbaseret sporingssystem, som  
indeholder funktionerne Security og 
Finder. 

Security:
• Tyverivarsel hvis bilen startes eller 

flyttes.

• Sæt maksimum hastighed og 
modtag et varsel, når hastigheden 
overskrides.

Finder:
• Sporing af køretøj

• Se bilens position på kort

• Mulighed for at dele bilens position.

Alle disse funktioner betjenes nemt via 
DEFAs Link App på din smartphone.

Spørg dit forsikringsselskab om rabat 
ved installationen.

For at bruge GPS Link funktionerne 
skal en Link Hub være installeret i 
bilen.

Alt dette kan RTT naturligvis installere 
for dig - kontakt os og få et tilbud på 
montering af satellitovervågning i din 
bil.

Styrk virksomhedens image 
med en alkolås.

FLERE OG FLERE virksomheder, 
små som store, vælger at få monteret 
alkolåsen forebyggende og derved sig-
nalere, at de har fokus på sikkerhed.

Arriva og Carlsberg var blandt de 
første, der valgte at få alkolåse mon-
teret for at fortælle deres kunder og 
samarbejdspartnere, at der ikke bliver 
indtaget alkohol i arbejdstiden.

Vil du også sørge for, at dine medar-
bejdere kører sikkert, så kontakt os og 
få en snak om alkolåsen. 

Sådan fungerer alkolåsen
Alkolåsen startes nemt ved at trykke 
på en knap. Efter et pust i mundstyk-

ket analyseres udåndingsluften, og 
hvis alkoholpromillen er lavere end 
det tilladte, starter køretøjet.

Ved installation af Smart Start kan 
man vælge at sætte promillegrænsen 
lavere, hvis man ønsker det - dette er 
eksempelvis praktisk for firmaer med 
nul-alkohol politik. Samtidig kan 
man vælge, om der skal pustes igen 
under turen, eller om det udeluk-
kende skal være ved start af køretøjet.

Smart Start er markedets hurtigste 
alkolås - hele processen tager kun 15 
sekunder.

Kamera-identifikation
For at undgå at der bliver snydt med 
alkolåsen, kan du installere et Smart 
Start kamera sammen med alkolåsen. 
Kameraet er meget lille - kun et par 

centimeter på hver led - og kan tage 
billeder både i lys og mørke.

Når der pustes i alkolåsen, tager 
kameraet et billede af føreren, og 
billedet lagres sammen med resultatet 
af testen. Kameraet er sikret mod 
deaktivering, tape over linsen mv., så 
risiko for at snyde minimeres.

Alkolåsordningen
Smart Start alkolås er godkendt af 
rigspolitiet som leverandør af alkolåse 
til dømte spritbilister, og RTT er 
autoriseret forhandler og montør af 
Smart Start Alkolåse.

Vil du høre mere om betingelserne 
for ordningen, eller ønsker du et 
tilbud på en montering, er du meget 
velkommen til at kontakte os.

Alkolås - for din sikkerhed

Smart Start alkolås er godkendt af rigspolitiet, som leverandør af 
alkolåse til dømte spritbilister, og RTT er autoriseret forhandler 
og montør af Smart Start Alkolåse.

RTT har flere gange været i nyhederne i forbindelse med 
den nye alkolåsordning, for bl.a. at demonstrere hvor sikker 
alkolåsen er.
Her bliver vores adm. direktør Claus Jønck interviewet 
sammen med vores leverandør af Smart Start alkolåse - 
Jawin Safe Trip. 
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Din bil er en kørende rekla- 
mesøjle, og vælger du at få 
din bil indpakket i folie, kan 
du	nemt	og	billigt	profilere	dit	
firma	24	timer	i	døgnet	hele	
året rundt, ligegyldigt hvor du 
kører rundt.

Selv om du bare gerne vil skifte farve 
på din bil, er folieindpakning den 
smarteste og billigeste måde at gøre 
det på.

Beskytter lakken
Udover at folie er den nemmeste 
måde at skifte udseende på bilen 
på, beskytter den også lakken mod 
solens stråler, ridser samt vind og 
vejr. Det vil sige, at når bilen på et 
tidspunkt skal sælges, skal filmen blot 
afmonteres, og så har du en bil i den 
oprindelige farve og stand.

Mange års erfaring
RTT har mange års erfaring inden for 
folieindpakning af biler. Det være sig 
alt fra montering af tekst til profil- og 
specialindpakninger:

• Delvis, -fuldindpakninger samt 
farveskift

• Tekst og streamers (printet eller 
skåret)

• Beskyttelses-/ stenslagsfolie

Vi er vant til at håndtere mange biler 
på en gang, da vi bl.a. monterer folie 
for flere taxiselskaber i Danmark.

Årligt bliver det til ca. 1200 fuldind-
pakninger.

Print og design in-house
Vi har ressourcer til at designe, 
printe, skære og montere folien 
i højeste kvalitet in-house, og vi 
udvikler hele tiden vores forretning 
for, at vores kunder får det bedste 
produkt og den bedste service til en 
konkurrencedygtig pris.

Vi hjælper naturligvis gerne med 
ideer og forslag til et design og af-
monterer også gerne folien for dig.

Folie

Grafisk	design	og reklame
Har	du	en	grafisk	opgave,	du	
skal have løst, eller en idé 
du gerne vil have formuleret 
visuelt, så skal du kontakte 
RTT.

VI HAR EN MEGET DYGTIG 
grafisk afdeling som udover design af 
bilindpakninger, påtager sig alle  
 

former for opgaver inden for ideud-
vikling og design af bl.a.:

• Skilte, bannere og plakater

• Udendørs byggepladsskilte, 
bannere, facadeskilte, sponsor-
skilte m.m.

• Reklamer (skåret eller print)

• Væg-, vindue- og butiksdekora-
tioner

• Flyers, foldere og visitkort

Derudover har vi en topmoderne 
printafdeling med den nyeste 
teknologi på området, hvor vi både 
printer, skærer og monterer.

Ingen vil ligne naboen, og det 
gælder også, når det handler 
om farven på vores bil. Det 
betyder en stigning i antallet 
af biler, der bliver pakket ind i 
folie.

Tidligere var det mest sportslige biler, 
der fik en gang mat sort folie, men 
nu mærker leverandørerne, at private 
kunder vil have pakket deres biler ind i 
forskellige farver.

Det sker samtidig med, at teknikken 
og mulighederne for folieindpakning 
bliver mere og mere avancerede.

– Vi oplever, at kunderne efterspørger 
matte folier med lidt metallic, som 
ligner de lakeringer, de kan få fra 
fabrikken, forklarer Anders Sørensen, 
foliemontør hos RTT i Søborg.

Taxi vs. privatindpakning
RTT har specialiseret sig i at pakke 
taxaer ind, men leverer også et stig-
ende antal biler til private.

For vognmanden er lave omkostninger 
og kortest mulig tid på værkstedet den 
vigtigste faktor, og så kommer kvalitet 
og detaljeniveau af indpakningen i 
anden række, hvorimod at holdbarhed 
og kvalitet er nummer ét for vores 
privatkunder.

- En væsentlig forskel mellem taxiind-
pakninger og privatindpakninger er 

også, at der bliver brugt større styk-
ker folie ved privatindpakningerne, så 
antallet af samlinger bliver minimalt.  
Desuden lægges folien helt ind i falser 
og kanter, så indpakningen fuldstændig 
ligner en lakering, forklarer Anders.

En foliering tager typisk to hele 
arbejdsdage, og grundlaget for et flot 
resultat er, at bilen er fuldstændig ren 
og tør, samt at temperaturen på værk-
stedet er konstant.

Fremtidssikring af bilen
Hos RTT oplever vi ofte kunder, der 
bevidst vælger at købe deres nye bil i 
en standardfarve fra fabrikken, som 
holder prisen, når den skal sælges 
brugt.

I stedet for en dyr lakering vælger de 
at få en kvalitetsfoliering af bilen i lige 
den farve, de ønsker.

Når bilen skal sælges igen, afmonteres 
folien, og lakken står som ny, hvilket 
ofte er en fordel i salgsøjeblikket.

Skil dig ud fra mængden
Der kommer hele tiden nye og 
mere avancerede folier på markedet 
- seneste udvikling er krom-folier, 
der bl.a. kan monteres på lister mv. 
Men man kan også vælge at få pakket 
hele bilen ind i krom, som RTT bl.a. 
har gjort på denne udstillingsbil til 
VW Gladsaxe. Kun fantasien sætter 
grænser.

(I casen indgår uddrag af artiklen: 
“Folie er mere end stil og lir” fra  
Ekstra Bladet d. 16. februar 2014).

Folie er mere end stil og lir

Golf komplet indpakket i 
krom folie.
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RTTs bilplejeafdeling kan 
hjælpe dig med alt lige fra 
servicevask til totalklargøring 
af din bil.

RTT HAR BESKÆFTIGET sig 
med bilpleje i mange år, og vi ser-
vicerer alle kunder lige fra de største 
autoforhandlere, som har valgt at 
outsource deres klargøring til os, til 
virksomheder og privatkunder.

Vi har erfaring med alle typer køretøjer, 
og intet er for stort eller småt for os.

Uanset om du ønsker en servicevask 
af din mikrobil, eller du skal have 
totalklargjort en hel flåde af varebiler, 
kan vi klare opgaven.

Kvalitet frem for alt
RTTs fornemeste opgave er at sikre, 
at du som kunde oplever den højest 
mulige kvalitet, og derfor har vi de 
dygtigste folk i branchen til at tage 
sig af din bil. 

Alle vores medarbejdere får samme 
grundige oplæring, og der bliver 
løbende fulgt op med intern 
oplæring/vedligehold af de indlærte 
rutiner. 

Al vask foregår naturligvis i hånden, 
så du er sikret, at din bil bliver vasket 
grundigt og nænsomt. De produkter, 
vi anvender til rengøring af bilen, er 
grundigt gennemtestet for at sikre 
effektivitet og miljøvenlighed. 

Bilpleje VI TILBYDER BL.A.

• Kabinerens

• Sæderens 

• Fælgrens

• Motorvask 

• Polering og  
lakkonservering

• Læder- og  
kalecheimprægnering

• Graffitiafrensning

• Driftsklargøring 
(ved førerskifte)

• Afleveringsklargøring 
(retur til leasingselskab)

Det	betaler	sig	at	friske	firma-
bilen op: Bilen har en højere 
gensalgsværdi, medarbej-
derne er mere tilfredse og 
vi sender et vigtigt signal til 
kunderne	om,	at	firmaet	er	
kvalitetsbevidst.

RTT KLARGØR FIRMABILER 
for mange forskellige virksomheder, 
heriblandt NCC, som har benyttet 
sig af RTTs services i snart 12 år. 
Årligt bliver det til ca. 100 NCC 
biler, der friskes op i RTTs afdelinger 
rundt omkring i hele landet.

“Vi har utrolig mange overtagelser 
af biler blandt vores ansatte, og det 
er vores erfaring, at bilerne bliver 
kørt bedre, når de er rene og pæne 
og dufter af lavendel” forklarer Fleet 
Manager Benno Kay, NCC.

Den rigtige løsning
For NCC er signalværdien utrolig 
vigtig, og ifølge Benno Kay er der 
også et økonomisk aspekt i det. F.eks. 
har bilerne en højere værdi, den dag 
de skal sælges, da alle skader – store 
som små – bliver udbedret løbende, 
og inden der sker endnu en skade.

“Jeg oplever en udbredt holdning 
om, at hvis bilen i forvejen har fem 
skader, så betyder det jo ikke noget, 
hvis den får to til” fortæller Benno 
Kay.

“Alternativt skulle vi have en mand 
gående fuldtid til at klare det samme 
arbejde, og det ville slet ikke hænge 
sammen, da arbejdsmængden vil 
svinge for meget. I nogle perioder 
vil der være så stort tryk, at han ville 
have svært ved at følge med, og i an-
dre perioder ville han ikke have nok 
at lave.” tilføjer han.

One-stop-shopping
Hos RTT har direktør Claus Jønck 
i takt med krisen oplevet, hvordan 
håndværkere er blevet mere omkost-
ningsbevidste, og derfor arbejder han 
også selv ud fra sloganet om, at det 
skal være nemt, hurtigt og billigt.

“Mange firmaer går efter ”one-stop”, 
hvor de får klaret hele molevitten ét 
sted og på én gang. Vi oplever ofte, 
at kunder kommer til os, fordi de 
ikke kan være bekendt at komme 
ud til kunder i en bulet, misfarvet 
og rusten bil. Samtidig vil de gerne 
undgå at skulle ud og købe en ny 

varebil til flere hundrede tusinde,” 
fortæller han.

’Visitkortet’ skal være i orden
Foruden at kunderne er blevet mere 
omkostningsbevidste, har krisen også 
betydet, at mange håndværkere i dag 
lægger større vægt på at reklamere for 
deres firma, mener Claus Jønck.

“Førhen var håndværkere vant til at 
have mange kunder. I dag skal de 
selv ud og skaffe kunderne, og så er 
det ganske nærliggende at udnytte og 
aktivt gøre brug af deres biler, som 
mange potentielle kunder i forvejen 
får øje på dagligt på landevejen, når 
der køres til og fra byggepladser” 
fortæller Claus Jønck.

Det er Benno Kay enig i: “Det går 
meget på det psykiske, og der giver 
en smadderkasse et forkert indtryk, 
både overfor medarbejdere, men også 
kunder – bilerne er jo vores visitkort 
ude på vejene,” siger han.

(I casen indgår uddrag af artiklen: 
“Klargøring af ‘visitkortet‘ betaler 
sig” fra Byg-Tek nr. 4 2014).

Bilen er firmaets	visitkort
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RTT Søborg 
Transformervej 4
2860 Søborg

Telefon: 4453 5515
E-mail: salg@rtt.dk

Auto-el, Taxi, Bilindretning
Bilpleje og Folie

RTT Vejle
Haderslevvej 1
7100 Vejle

Telefon: 7580 1580
E-mail: vejle@rtt.dk

Auto-el, Taxi, Bilindretning
Bilpleje og Folie

RTT Aarhus
Holmstrupgårdvej 248b
8210 Århus V

Telefon: 8624 1455
E-mail: aarhus@rtt.dk 

Auto-el, Taxi, 
Bilindretning og Folie

RTT København
Banevingen 9
2200 København N

Telefon: 4453 5515
E-mail: kbh@rtt.dk Bilpleje

RTT Amager
Kirstinehøj 16A
2770 Kastrup

Telefon: 4453 5515
E-mail: amager@rtt.dk Bilpleje

Landsdækkende service

Læs mere på www.rtt.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev www.rtt.dkFølg os


