Ledende innen bilglass

KUNDEN I
SENTRUM
Saint-Gobain Autover jobber for å være din
pålitelige partner på erstatning av bilglass.
Vi leverer over hele verden takket være
en effektiv logistikk fra bestilling frem til
levering.

SAINT-GOBAIN-GRUPPEN:
EN SUKSESSRIK REISE I OVER 350 ÅR
Fundamentet for Saint-Gobain-gruppen ble lagt i Frankrike
med etableringen av Royal Mirrors i 1665. I dag er vi
verdensledende på boligmarkedet og innen bærekraftig
konstruksjon, emballasje og nyskapende materialer (glass),
hvor innovasjon er drivkraften til å kunne tilby økologiske,
holdbare og energibesparende løsninger.

Nøkkeltall

• Mer enn 170 000 involverte personer.
• Tilstedeværelse i over 67 land.
• 40 milliarder euro.

Innovasjon
• 450 millioner euro av FoU-budsjett.
• Mer enn 380 patenter presentert årlig.
• 1 av 4 produkter som selges av Saint-Gobain, eksisterte ikke
for 5 år siden.
• Mer enn 8 forskningssentre.
• Verdsatt av Thomson Reuters som en av de 100 viktigste
globale innovatørene i 4 på rad.
Vår historie og veien vi har gått er beviser på at vi er et solid
selskap, noe som igjen har åpnet vei mot nye muligheter og
anta teknologiske utfordringer. Vi tror bestemt på en lovende
fremtid full av nye horisonter å erobre, og hvor den sentrale
aksen er kundene våre.

Saint-Gobain Autover Norge har
posisjonert seg som en markedsleder med
over 25 års erfaring med distribusjon av et
bredt spekter av produkter for alle typer
kjøretøy.

SAINT-GOBAIN AUTOVER:
VI JOBBER FOR UTMERKETHET
Bilglass-avdelingen i Saint-Gobain-gruppen, er delt inn i:
• Saint-Gobain Sekurit (produsent av originalt bilutstyr).
• Transportavdeling for Saint-Gobain Sekurit (OEM for andre
transportkjøretøy).
• Saint-Gobain Autover (leverandør av originale reservedeler til
ettermarkedet for alle transportkjøretøyer).
Vi er nummer én i Europa på reservedeler for bilglass, med en
årlig distribusjon på over 4 millioner enheter. Selskapet vårt ble
grunnlagt i 1991 og distribuerer til mer enn 27 land i Europa,
Asia og Amerika. Vi fokuserer på å tilby kvalitetsprodukter og en
utmerket service.
Det skal bemerkes at alle glassene som distribueres av SaintGobain Autover kommer direkte fra Saint-Gobain Sekurit, en
ledende produsent innen bilbransjen med mer enn 80 års etablert
erfaring. Omfanget viser at én av to kjøretøy i Europa i dag er
utstyrt med bilvinduer fra Saint-Gobain Sekurit.

- +33 (0)3 44 23 48 48 ı www.pointvirgule.fr

ULTIMATE PROTECTION

Vi er en ledende bedrift i bilindustrien, Saint-Gobain Sekurit er
forpliktet til stadige innovasjon og å tilby eksklusive løsninger
for å forbedre sikkerheten til sjåfører og passasjerer.
Uavhengig av materialene som benyttes-mineral eller
organisk, at framstillingen av våre produkter er i samsvar med
de strengeste kvalitets og bærekraft kriterier.

www.saint-gobain-sekurit.com

KVALITETSGARANTI
For å garantere en total
kundetilfredshet, er vi 100 %
forpliktet til kvalitet. I tråd med
dette, følger forretningspolitikken
vår en streng strategi basert på
prinsippet om “null feil”.

DET BREDESTE SPEKTERET
AV GLASSPRODUKTER
Vi er opptatt av å oppfylle alle spesifikke krav til bilindustrien:
biler, busser, varebiler, lastebiler, industri- og landbruksmaskiner,
motorvogner, militære kjøretøy... For sjåfører og passasjerer betyr
det ganske enkelt en optimal kjøreopplevelse, med bedre komfort
og sikkerhet.

Originale reservedeler

Alle reserveglass produsert av Saint-Gobain Sekurit inkluderer
logoen som en garanti for at den er produsert i henhold til de samme
spesifikasjonene og produksjonsstandardene som det originale
utstyret benyttet ved førstegangsmontering av kjøretøyene.
Således har disse glassene nøyaktig samme kvalitet som de
opprinnelige delene, og kalles derfor “originale reservedeler”.

Akustisk komfort

* dBCONTROL®
* GLOBALPROTECT®-sikkerhet (laminert glass) Modulært glass
(innkapsling, direkte ekstrudering av profiler, premontasje.
* TENNAFIT® - integrerte antenner.
I tillegg tilbyr vi ulike spesialprodukter som pansret glass, plastglass, etc.

Tilbehør

Glass

• Karosserideler: gummi, lister, festebånd, stifter, avstandsstykker,
fester, vindusregulatorer og dørsett.
• WindowGuard: produsert med en gjennomsiktig, fleksibel og
selvklebende film som fungerer som midlertidig løsningen for
glasserstatning.
• Aquacontrol: belegg som effektivt avviser vann og sludd fra
glassflater.
• Solar Gard: vindusfilm designet for å frastøte og absorbere
solenergi som varmer opp innsiden av kjøretøyet.

Visuell komfort

Tetningsmidler

Vi tilbyr en omfattende referansekatalog på frontruter (med
alle typer montering og et spesielt utvalg for klassiske biler med
egen nettside www.classicwindscreen.com), bakruter, sideruter,
panoramatak og mye mer.
* Integrert skjerm eller Head Up Display (HUD): Informasjon som
projiseres på frontruten, for eksempel hastighet eller GPS-data som
reflekteres i førerens synsfelt.
* ICECONTROL®
* AQUACONTROL SGS®
* Skylight roofglass (soltak)
* PlugNbridge® (blyfri lodding).

Termisk komfort

* SGS ClimaCoat® (oppvarmbart produkt for ditt beste)
* SGS CoolCoat® (varmereflekterende glass)
* THERMOCONTROL®-serien (termoreflekterende glass)
* ComfortSky® (Termisk isolasjon).

Bredt ytelsesspekter, som inkluderer: Autover HM (høy modul),
Autover SF (ultra-rask) og Autover PU (polyuretan). Vår portefølje
kompletteres med andre produkter, slik som forbehandling av
tetningsmiddel, SensorGel for reparasjon av regn- og lyssensorer,
flere komplekse kameraer (skifte av kjørebane og andre) av geltype,
Sensor-Pad for avtagbare kvadratiske sensorer og Sensor Instant
Pad (ferdigformede silikonputer), blant andre.

Verktøy

Komplett utvalg av høy kvalitet til reparasjon og bytte av bilvinduer
delt inn i: installasjonsbeskyttelsesverktøy, demontering/montering
og reparasjon.

Hva mangler?

Ingen bilsikkerhet
uten glass

Visste du at frontruten alene utgjør opp til 34%
av kjøretøyets vridningsstivhet?
Den gir stivhet til kjøretøyets struktur.

Og la oss ikke glemme at frontruten og
siderutene er en viktig del av airbag-funksjonen.
Gode grunner til å passe på at bilrutene dine
er i toppform og erstatte dem kun med
originale reservedeler.

www.theoriginalsparepart.com

INNOVASJON
OG
LOGISTIKKEFFEKTIVITET
Innsatsen som legges i ny teknologi og
optimal styring av prosesser er en viktig del
av vår kommersielle strategi og har vært
sentrale faktorer for vår suksess.

GLED DEG OVER FORDELENE
VED VÅR E-HANDEL
VIRTUELL BUTIKK B2B: AUTOVERSHOP
Det er en ekstraordinær service som er tilgjengelig 24/7 for kundene
våre i hele verden. Løsningen er sikker og gjør det mulig å legge inn
bestillinger, sjekke oppdatert produktinformasjon, kontrollere statusen
på kontoer og bestillingslogg, samt se og skrive ut fakturaer og
leveringsnotater. Produktdatabasen Autovershop er alltid oppdatert
og inneholder alle produktene i sortimentet vårt. Slik kan kundene
enkelt identifisere produkter, takket være det brede utvalget av bilder
og modellskjemaer i katalogen vår.
Autovershop tilbyr flere fordeler, blant annet: en sofistikert
søkemotor, et brukervennlig navigasjonssystem, direkte tilgang til
lagertilgjengelighet, forslag til nødvendig tilbehør og informasjon
om utskiftbare produkter, i tillegg til andre aspekter og funksjoner. Du
disponerer også en nettside som praktisk talt er en mobil Autovershop.

FOR Å SKILLE OSS UT,
BIDRAR VI MED MERVERDI
På Saint-Gobain Autover er vi klar over hvor viktig det er at kundene
våre får de nødvendige delene til rett tid. Derfor utvikler vi oss
stadig og vår prioritet er å maksimere vårt logistiske potensial,
både i mottak og lagring av varer, samt ved forsendelse av varer.
Vi har et tverrfaglig team av høyt utdannede fagpersoner
engasjert i selskapets mål når det gjelder kvalitet, kontinuerlig
forbedring, jobbsikkerhet, respekt for miljøet og verdier som
definerer vår bedriftsfilosofi.
Vår gode responskapasitet for bilbransjen er basert på følgende
konkurransefortrinn:
• Utmerket produkttilgjengelighet: Våre butikker har glass til over
95 % av bilparken tilgjengelig.
• Reduserte og tilpassede leveringstider i henhold til kundens behov.
• Leveranser på natten og/eller til neste dag for bestemte steder.
I årene som kommer vil vi fortsette å jobbe med engasjement og
dedikasjon for å tilfredsstille behovene til et marked som er såpass
krevende som bilbransjen, og på denne måten fortsette å være en
ledende aktør og opprettholde kundenes tillit.

En App som tilpasser seg alle enheter.

RÅD FOR REPARASJON AV SENSORER
Med denne rådsapplikasjonen (tilgjengelig for Apple og Android)
er det mulig å finne det du trenger for å reparere en sensor i et
bestemt kjøretøy. For mer informasjon, kan kundene sjekke vårt
produktutvalg.

GLASS LINK
Glasslink er det siste tillegget innen bilruteidentifikasjon. Ved
å skanne en QR-kode med en smarttelefon på en frontruten
fra tilbehørsmarkedet, vil den mobile websiden vise alle de
nødvendige spesifikasjonene og karakteristikkene for bilruten.
Ved å klikke på ikonene finner du all informasjon relatert til
den spesifikke bilruten. Slik vil både monteringsstasjoner og
sjåførene selv oppdage alle fordelene med Sekurit glass.
En verden av informasjon bak bilruten din!

VIN-søk (Vehicle Identification Number)
En informasjonstjeneste som gjør det mulig å identifisere
kjøretøyets glassrute basert på rammenummeret:
• Hastighet: Med VIN kan du hente informasjon på bare 10
sekunder.
• Enkelhet: Det holder å be bileieren om rammenummeret eller
nummeret på bilskiltet, og hvilket glass som er skadet. Umiddelbart
vil man finne egenskapene til glasset som skal byttes ut.
• Dekning: Over 80 % av den eksisterende bilparken er dekket
av VIN.
• Pålitelighet: Svært nyttig verktøy for sendebiler og verksteder.
Man eliminerer misforståelser, ekstrakostnader og bortkastede
turer.
• Optimalisering og styring av verkstedet: Man unngår ordrer
av ulike versjoner for samme del, og dermed reduseres også
risikoen for kanselleringer og retur av varer.

Saint - Gobain Autover Norge AS
Fløisbonnveien 2 - 4,
1412 Sofiemyr

Kundeservice : 02199
Salg : 02199
info@autover.no

www.autover.no

www.autovershop.com
Følg oss :
AUTOVER TV
AUTOVER SHOP

Takk for din tillit til Autover

