Relekta med
utvidet utvalg
I den store varekatalogen på 225 sider finner vi
smøreoljer, lim- og fugemasse, rengjøring og avfetting, utstyr til AC, elektromateriell, verneprodukter, verktøy og forbruksmateriell. På mange
måter har denne bedriften fra Oslo vært litt tilbaketrukket når det gjelder egen markedsføring.
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BILTEK

Komplette biltekniske data:
• Arbeidstimer
• Avgasskontroll
• Bremsedata
• Girkassedata
• Hjulstillingsdata
• Inspeksjonsdata
• Justeringsdata
• Karosseri
• Klimaanlegg
• Koblingsskjema
• Monteringsanvisninger
• Motorstyringsdata
• OBD diagnosedata
• Serviceskjema
• Tekniske tegninger,
ny forbedret utgave!
• Tilbud
Fyll ut kontaktskjema
på hjemmesiden.

D

at Relekta i dag er kjent i markedet som en kvalitetsleverandør.
De omfattende vedlikeholds og
reparasjonsseriene har ført til at
Relekta er blant de største leverandørene av disse produktene i
Norge.
Relekta består av tre bedrifter
hvor Industriolje AS er en av
disse. Her selges det produkter fra
Omega, NIO Lube, Kroon oil og
den miljøvennlige oljeserien fra

Hva har de enkelte sertifiseringer ført til
Etter 30 år som leverandør til blant
annet bilbransjen er det innført 24
timers servicetelefon. Sven sier at
bedriften er 100 % sikker på kvaliteten til alt som leveres, slik at produktene er gitt markedets beste
garantiordninger. Raske leveranser
etter at bestilling er utført er satt i et
system som Relekta er stolte av. Det
tilbys gratis opplæring uansett hvor
du befinner deg i Norge. Faktura

– og ekspedisjonsgebyr på bestilte
varer forekommer ikke. Relekta
importerer alle varer selv og har
ingen fordyrende mellomledd. Hele
landet er innenfor kort rekkevidde
av selgere, som det finnes flere av i
hvert fylke.
Smøreoljer
Relekta har smøreoljer innenfor alle
kategorier på sitt store lager i Oslo.
Sven forteller at det ypperste i
markedet er det som går under
navnet Kroon Oil. Dette er meget
spesialiserte oljer som brukes på
små og store biler, MC og arbeidsmaskiner, samt til landbruk og
entreprenør virksomhet. I dette
sortimentet finner du alt av smøremidler som har spesielle krav. Alle
disse har de siste spesifikasjoner og
godkjenninger fra både myndigheter
og bilfabrikanter. Salgsnettet til
Relekta blir gitt god salgsstøtte og
teknisk veiledning og bedriften
tilbyr også meget fleksible løsninger.
Vi blir informert om at Relekta
også selger den ultimate smøreoljen
Omega som er laget av de beste

parafinske råoljer og utvalgte
basematerialer. Dessuten er den
omhyggelig raffinert og tilsatt
additiver av høyeste kvalitet. Omega
er rett og slett utviklet for at maskiner og utstyr skal fungere optimalt
og at den innretningen oljen passer
til blir utsatt for mindre slitasje og
har lengre levetid. Omega sørger for
forebyggende vedlikehold og du
unngår unødvendig driftsstans. Sven
sier at det er mange smøreoljer i
markedet. Alle er innenfor de
minste spesifikasjonene, men dette
er ikke alltid nok. Når du kjøper
motorolje pass da på at du får de
høyeste spesifikasjonene og at
motoroljen er godkjent av bilfabrikantene, da er du sikker.

Norges eldste dekkfagkjede

Bli medlem i
Fagdekk-kjeden du også!
Vi er i sterk vekst og nå har også du muligheten til
å bli en del av Fagdekk-kjeden. Vi er Norges eldste
dekkfagkjede og er samtidig tilknyttet superkjeden
Point S, Europas største dekk-kjede, med alle
fordeler det innebærer.
Driver du et seriøst dekkverksted, og ønsker å vite
hva vi kan tilby? Ta gjerne kontakt med oss på:
post@fagdekk.no

Talsmann for Relekta, Sven Borge Fiedler

en nye katalogen som
gjeldet for både forrige år og
dette året har 103 nyheter
og inneholder også en god oversikt
over smøreoljer og tilsetninger.
Talsmann for bedriften Sven Borge
Fiedler sier at starten var i 1977 da
Relekta startet salget med å markedsføre oppladbare loddebolter,
men etter hvert kom nye produktlinjer på plass. Disse teller i dag 11
(er omtalt i ingressen) og Sven sier

Lanopro. Sven påstår at Relekta er
Norges mest sertifiserte bedrift
innenfor kvalitet og miljø. Her
finner vi sertifisering av kvalitetssystemet ISO 9001 og ISO 14001 som
utelukkende går på miljø, samt
systemene OHSAS 18001, Eco
Management og MQA 01 (salg og
markedsføring). På grunn av alle
miljøvennlige tilpassinger som er
utført av bedriften er Relekta blitt
en miljøfyrtårn bedrift. Alle sertifiseringer forteller om en bedrift som
tar arbeidslivet, kunder og ansatte
på alvor.
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