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Veng Norge AS er landets ledende leverandør av karosseri og lykter. I tillegg til k arosserideler importerer
vi eksosanlegg, hengerfester, radiatorer og speil med mer.
Veng-deler: Kvalitet i høysetet
Vårt hovedprodukt er karosserideler, og i Norge blir alternative karosserideler, ofte bare kalt “Veng-deler” på folkemunne. Dette sier noe om vårt solide fotfeste i markedet;
en posisjon vi har tenkt å opprettholde.
Det er svært viktig for oss at du som kunde føler trygg
het når du handler av oss. For å sikre kundene det beste
produktet benytter vi uavhengige testsentre som TÜV og
Thatcham til kontroll og sertifisering, før de havner i hendene til våre norske kunder. Vi er så trygge på kvaliteten
på det vi leverer at vi i februar 2011 introduserte Norges
beste garantiordning på karosserideler.
Deler som har vært igjennom slik uavhengig testing merkes
A1, og gjennom denne ordningen garanterer vi at de

tilfredsstiller EUs Matching Quality-direktiv samtidig som
delen har identisk passform og kvalitet som en originaldel.
Rask levering over hele Norge
Kapasiteten i vårt 4.000 kvadratmeter store lager gjør at
vi raskt kan sende deler dit de trengs. Gjennom et tett
samarbeid med Norges ledende grossister sikrer det deg
som kunde kortere ventetid. Du får kjøpt våre produkter i
alle de store verkstedkjedene.
Når Veng bestiller inn deler, bestiller vi alltid i store volum.
Vi dropper designemballasjen og kutter fordyrende mellomledd.
Alt i alt er våre kunder sikret lav pris, høy kvalitet og lett
tilgjengelige varer.

Thule
hengerfester
Safe. Easy. In Style.

Thule hengerfeste montering:
Det er enkelt og lønnsomt.
Profesjonelle velger Thule som nummer en av tilhengerfester.
Thule tilhengerfester er enkle, raske og sikre å montere og bruke.
Bestill tilhengerfeste og modellspesifikk, komplett tilhengerkontakt.
Monteringsmanual er tilgjengelig online.
Mange løsninger for de nye bilmodellene, også til hybrid- og
mikrobiler, som kun må bruke sykkelholder.

Bring your life
thule.com

Vi har markedets største utvalg av karosseideler
til de fleste bilmodeller.
Veng AS tilbyr et bredt utvalg i godkjente skadedeler.
A1 deler er utvalgte skadedeler som er i OE kvalitet med hensyn til utseende,
materiale, passform og overflatebehandling.
Veng har gjennom en årrekke vært Norges ledende innen alternative karosserideler.
Vi har derfor lang erfaring med å velge de beste produsentene. Alternative karosserideler skal
alltid være like bra som originale. Vårt karosseriprogram inneholder
deler fra kvalitetsleverandører

We are a Premium brand,
not only we say so...
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TYC, den første belysnings produsent til å oppnå CZ sertifiserte auto lamper, er stolte av å presentere ExcellentiA billamper fra TYC’s produktlinje som har bestått strenge tester
og strenge krav til standard fra Centro Zaragoza (CZ).
Centro Zaragoza sertifiserte ExcellentiA fra TYC’s produktlinje for lys er designet for å være OE sammenlignbare i
form, tilpasning og funksjon, og er høyt ansett som kvalitets
deler i markedet for reparasjoner av kollisjonsskader.
Gjennom mange års tett samarbeid med CZ er TYC i stand
til å tilby et stort utvalg av CZ Sertifiserte belysnings produkter for dagens mest populære biler. TYC utvikler stadig nye
kvalitetsprodukter for å holde sin posisjon som en av de
ledende aktørene i en av bransjens mest innovative industrier. I tillegg sørger vår proaktive produksjonsplanlegging for
at store mengder ExcellentiA produkter til enhver tid er på
lager, slik at vi hele tiden kan møte den høye etterspørselen
fra kunder som krever CZ sertifiserte produkter.

.com

THE
WIDEST
PRODUCT
RANGE

RADIATORS
INTERCOOLERS
CONDENSERS
COMPRESSORS
DRYERS
EVAPORATORS
OIL COOLERS
HEATERS
FANS

Kvalitet har ingen hemmeligheter
SIDEM tilbyr løsninger for en bedre og tryggere kjøreopplevelse. Designet og testet
lokalt. SIDEM's styrings- og fjæringsdeler er OE-godkjent og produsert etter de strengeste
krav til kvalitet og sikkerhet. SIDEM har derfor i mer enn 70 år kunnet tilby det mest
komplette produkt på markedet, kombinert med den beste servicen.
Fordi alle detaljer teller - selv den minste.

www.sidem.be

PRECISION ENGINEERING
FROM BM CATALYSTS
Tilbyr Europas bredeste sortiment.
BM Katalysatorer utvikler i snitt 300 nye deler
i året.
• Mer enn 5.600 katalysator
• Mer enn 300 DPF (Diesel Partikkel Filtre)
• Mer enn 1.500 frontrør

CNC og robot-teknologi for presisjonsproduksjon

EUROPAS STØRSTE UAVHENGIGE
PRODUSENT AV KATALYSATORER,
PARTIKKEL FILTRE OG FRONTRØR.

Foretrukken leverandør
for eksosanlegg og
katalysatorer
OE kompetanse for ettermarkedet
I mange år har Bosal vært opptatt av å utvikle og produsere
eksosanlegg og katalysatorer for OE og ettermarkedet.
Vår enestående erfaring og den europeiske typegodkjenningen av alle våre produkter
garanterer at Bosal-deler montert på kjøretøyet oppfyller de høyeste kvalitetskrav.
Det er derfor ikke bare verdens største bilprodusenter, men også de uavhengige
distributører, bilverksteder og bilister som velger Bosal-produkter.

www.bosal.com • www.catalogue.bosal.com
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Competence in Film Technology

Fullsteding beskyttelses løsninger for
Biloppretting- og Lakkeringsverksteder

www.better-protection.com

MINIMAX

SAFE TRANSPORT SYSTEM

COMPACT

Sikkerhet og lekkert design

ORGINAL

MIM Construction AB utvikler og produserer utstyrsdetaljer for personbiler.
Først og fremst har vi innstilt oss på sikkerhetsnett, vår samlede benevnelse på kollisjonstestede hunde- og lastebur.
i kombibiler, SUV-biler og lette lastebiler. I sortimentet finnes også hundebur i ulike størrelser.
Bra funksjon og lekkert design kjennetegner MIM's produkter. Vi er markedsledende innen kollisjonstestede sikkerhetsnett.
De er designet og utviklet på fabrikken, i nært samarbeid med bilprodusenter og bilimportører.
Produktene selges i hele Europa.
Det meste av produksjonen foregår i Frändefors. Her har vi en meget moderne og effektiv fabrikk med høy teknologi.
I 2007 kjøpte MIM ytterligere et lokale, utstyrt med et moderne lakkeringanlegg. Vi er utpregede oppfinnere, noe som merkes
både i produksjonen og på våre produkter.
Smarte løsninger er vårt varemerke.
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• Concept: JS Media Tools A/S • 100369 • www.jsnorge.no

Ved siden av tilgjengelighet gjennom en rekke samarbeids
partnere landet rundt, er du hjertelig velkommen til å besøke en
av våre avdelinger.

Veng Halden
Tlf: 69 19 54 00

Vårt hovedkontor og lager finner du mellom Halden
og E6 - På Sørlifeltet. Her har vi også en stor butikk
med alt innen bilrekvisita og bildeler.

Veng Stavanger
Tlf: 51 58 81 00

Engrosavdeling for bildeler beliggende på ”Mariero” i
Stavanger. Utkjøring av varer.

Veng Oslo

Tlf. 23 18 08 80
Sentralt beliggende ved Økern i Oslo. Engrosavdeling
for bildeler med egen utkjøring.

www.veng.no
Ordre@veng.no
69 19 54 00

Våre forhandlere:

