OPPRETTING – LAKKERING – BILVERKSTED
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Kvalitet i 75år
Verkstedet vårt ble startet i August 1947 i Skien, som et
enkeltpersonforetak og het den gang Bodahl Verksted.
Det var en 2 mannsbedrift som etter hvert vokste til
ca. 15 ansatte.
I Juli 1976, overtok Borgar Kittilsen først lakkavdelingen,
og i Februar 1982 inngikk Borgar Kittilsen en ny leieavtale med Lars Bodal, og ble da driver av hele verkstedet.
Borgar Kittilsen har drevet verkstedet i over 40 år frem til
han gikk av med pensjon. I dag drives verkstedet av hans
datter Janne Kittilsen.
Vi i Borgar Kittilsen Verksted AS har i dag ca.
20 ansatte og er stolte av å ha vært det første
billakkeringsverkstedet i Telemark, Vestfold og Agder
som ble miljøgodkjent og vi er i dag et g
 odkjent
miljøfyrtårn verksted.
Borgar Kittilsen Verksted bygger på lang erfaring fra
bransjen og er nå blitt en 75års jubilant som består
av fagfolk med solid kompetanse og ansatte med
lang f artstid. Mange av våre lærlinger jobber hos oss
fremdeles, men nå som fulltids ansatte. Det er en
trygghet for både oss og deg som kunde å ha et stabilt
verksted å gå til.

„

I tillegg er vi lett t ilgjengelige, og står alltid til d
 isposijon
for våre kunder. Dette gjør oss i stand til å dekke de
fleste behov i et stadig mer krevende marked. Vår lange
erfaring og kunnskap er din trygghet.

Vår kunnskap
– din trygghet!
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Velkommen til et bilverksted
med kunden i fokus
Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til oss.
Her blir du og ditt kjøretøy tatt godt vare på. Som en
familiebedrift i Telemark setter vi høye krav til oss selv
og arbeidet som blir utført hos oss. Har du fått en skade
på bilen eller er du ute etter en service? Uansett hva det
måtte være er vi på Borgar Kittilsen Verksted AS her
for deg.
Kom innom for en gratis og uforpliktende prat om din
bil og hva vi kan gjøre for deg. Vi svarer raskt på telefon,
mail og sms og skulle du trenge det, så kan vi hjelpe deg
med skademelding, god informasjon om skadeomfang,
rådgivning og leiebil. Dette er bare en liten brøkdel av det
vi kan hjelpe deg med.

Du skal føle deg trygg på at du har gjort et riktig valg og
vi tar oss god tid til å svare på det kunden lurer på.
Ved å jobbe på denne måten kan vi levere det beste for
kunden og din bil. Og husk at vi utfører arbeider på alle
bilmerker og biltyper. Kunden i fokus, alltid!
FORNØYD UANSETT
Våre kunder er trofaste, noen har vært kunder hos oss
så lenge vi kan huske. Hos Borgar Kittilsen Verksted kan
du regne med god service, høy kompetanse og erfarne
fagfolk.

„

Vårt mål er at du skal bli
fornøyd uansett hvilke
tjenester du benytter
deg av.

Se film der daglig leder,
Janne Kittilsen forteller om bedriften.
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Våre tjenester
Borgar Kittilsen Verksted består av 4 hovedavdelinger. Vi er spesialister på karosseri og billakkering.
Vi har en egen avdeling for reparasjon av handicap og yrkesbiler. Vi ordner også Webasto varmere og
elektronikk. På bilverkstedet utfører vi service, hjulstillingskontroll og periodisk kontroll av kjøretøy.
Vi tilfredsstiller dagens nye krav og er kurset på elbil og sikkerhet.

Oppretting
Har du bulket eller ripet opp lakken,
ring oss så hjelper vi deg. Borgar
Kittilsen Verksted har erfaring
siden 1947, og gir deg trygghet
og g
 arantert kyndig arbeid. Våre
bilskadereperatører har lang e
 rfaring
i bransjen og jobber etter sikre
bilskadereperasjoner. Vi har stor
kompetanse på området og h
 older
også på med sertifisering for k
 arbon
skader, som eneste verksted i
Vestfold og Telemark.
På karosseriverkstedet bruker vi
Car O Liner og moderne datautstyr
for å rette bilene. Det krever stor
nøyaktighet når bilene spennes opp
på bukken og rettes. Bilene testes
med en firehjulskontroll etter at
de har vært på oppretting. Skader
repareres slik at den skadede bilen
blir tilbakeført til samme stand som
da før skaden inntraff. Verkstedet
har utstyr og kompetanse slik at
reparasjonen blir utført i henhold til
fabrikantens spesifikasjoner.
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Lakkering
Våre lakkerere har høyeste kvalifikasjoner og lang erfaring innen billakkering. Lakkererne holder seg oppdatert på nye produkter og teknikker
kontinuerlig.
Vi har 3 lakkbokser som gjør at vi har svært god kapasitet på lakkering,
og kan ta imot store volumer. Vi besitter det nyeste utstyret, er alltid
oppdatert på nye produkter og har et høyt fokus på hms.
Vi tilbyr:
• Effektive lakkerings prosesser
• Flere typer fillere
• UV-lamper i behandling
• Lakk scanning for fargevalg og vanskelige farger
• 3 lakk bokser m.m
Vi bruker Standox som er v erdens ledende produsent av
lakksystemer for reparasjon av p
 ersonbiler. Med base i  		
Wuppertal Tyskland, har Standox i mer enn 50 år levert
konkurransedyktige løsninger til kvalitetsbevisste
			
lakkeringsverksteder.
Standox produserer i dag k
 omplette lakksystemer som møter
alle de nye miljøkravene, samtidig som de tilfredsstiller
verkstedenes krav til effektivitet og lønnsomhet.
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Bilverksted
VI REPARERER ALLE BILMERKER
Vi utfører firehjulskontroll, periodisk kjøretøykontroll, tekniske undersøkelser, eksosanlegg, clutch,
bremser og servicearbeid m.m.
Nyere biler får stadig mer avansert teknisk utstyr
og det er derfor viktig å holde seg oppdatert på
dette området. Borgar Kittilsen Verksted har
investert i moderne teknisk utstyr og er godt rustet
til å r eparere din bil.
Vi bruker Hunter DSP forstillingsapparat, som er
svært moderne og nøyaktig. Det er et målesystem
med trådløse sensorer. Vi har 3 punkts kontinuerlig
felgkastkompensering som tillater at hjulet kan
roteres. På spissingskalibrering bruker vi
8 sensors system.

Vi er et Sjekkpunkt verksted. Og vi kjøper deler til
din bil fra Romnes AS. Det er de samme originaldelene som merkevare forhandlerne. Mange tror at
bilen må til merkeverkstedet for å kunne beholde
garantier og få utført gyldig service. Dette er ikke
tilfelle. Det er i dag Fritt verkstedvalg i Norge (felles
regel for EU/EØS land). Vårt stempel i serviceheftet
er like gyldig som merkeverkstedets.
God konkurranseevne forutsetter høy faglig
kompetanse på alle nivåer. Våre mekanikere har
mange års erfaring, og de kjenner til samtlige
bilmerker.

XTREME
EFFEKTIVITET.

XTREME SYSTEM:
EN NY VERDEN
FOR PRODUKSJON
I LAKKBOKSEN.

Kunsten å lakkere.

9

Spesialverksted
VI HAR EN EGEN SPESIALAVDELING SOM TAR SEG
AV HANDIKAP OG YRKESBILER
Handikap biler har mye avansert og spesialtilpasset
utstyr. Dette kan være rullestolheiser, elektriske
døråpnere og spesialtilpasset kjøre utstyr som
el.gass/brems og joystick styring. Vi reparerer biler
etter forhåndsbestilling fra NAV og dekker Telemark
og Vestfold fylke.
Yrkesbiler har ofte også behov for s
 pesialtilpassede
løsninger, og vi kan tilby et bredt spekter av
løsninger innen bilinnredning. Dette kan f.eks. være
fra enkle verktøy reoler til fullt verksted med luft
og strømforsyning. Eller tilpasning av førermiljø,
seter, pc-løsninger, lysvarsling og annet elektrisk
utstyr. Vi er også blant annet godkjent for pedal sett
til s
 kolebiler og tilbyr mange tjenester på spesial
tilpasset utstyr til kjøretøy.

Bilvarme er høyaktuelt i Norge. Vi etter monterer
Webasto og Eberspacher for en rekke bilforhandlere
i distriktet og vi kan reparere og overhale varmere.
Også på originale varmere kan vi foreta diagnose og
reparere.
Alt det overnevnte innebærer god kjennskap til
elektronikk og vi gjør gjerne et forsøk på å løse det,
hvis du har et problem med din bil.
Borgar Kittilsen Verksted AS tilbyr hurtig levering,
forhåndspriser, skademelding, garanti på arbeid,
forsikrings oppgjør og leiebiler. Vi har den beste
faglige kompetanse til å ta seg av din bil.

Stolt leverandør av lakk og forbruksmateriell til
Lillehammer Bilskadesenter

Vi leverer alt av lakk,
forbruksmateriell og
utstyr til skadeverksteder.
www.cchristoffersen.no

Tlf. 33 43 02 70
www.car-o-liner.com
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Vår fagkunnskap
– din trygghet
FORSIKRINGSSKADER
Vi hjelper deg når uhellet er ute. Vi
tar imot skader fra alle forsikrings
selskap. Er du så uheldig at du har
kollidert med din bil hjelper vi deg
med skademelding, taksering, leiebil
og selvfølgelig reparasjonen av din
bil. Når ulykken er ute, husk å skrive
skademelding og vær nøye med å
få med registreringsnummeret på
motpartens bil og underskrift fra
bilføreren. Uansett hvor liten skaden
skulle være, så fyll ut et skade
meldingsskjema. Hos Borgar Kittilsen
Verksted får alle kunder som har krav
på leiebil et tilbud om erstatningsbil/
leiebil når de leverer inn sin egen bil.

TAKSERING
Vi har et raskt og effektivt kundemot
tak for taksering med hele 4 ansatte
som står klare til å ta imot neste
kunde.
Vi har både drop-in og timebestilling.
Kom innom for en gratis og uforpliktende taksering. Vi takserer
på dagen!

Dekk • Felger • Batterier
Oljeskift mens du venter!

BERGAN & STÅLAND
Gunnar Knudsens veg 32, 3713 Skien
Tlf. 35 50 94 50 • E-post: post@bs-senteret.no
www.bs-senteret.no

Vi leverer alt av selvvask-utstyr, kjemikalier, mobile
og stasjonære høytrykksmaskiner.
Skreddersydd vaskeløsning etter ditt behov.

Melkeveien 3, 3919 Porsgrunn • Sentralbord: 454 02 853 • E-post: frank@aasland.no
www.aaslandteknikk.no
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HELELEKTRISKE BMW.

FREMTIDENS ELEKTRISKE BILER
FINNER DU HOS BILIA SKIEN.
www.bilia.no/biler/bmw
En bedre opplevelse!
Ring oss på telefon 915 08 555, chat med oss på bilia.no
og følg oss på facebook.com/bilianorgebmw

Illustrasjonsfoto. Forbehold om trykkfeil.

Bilia Skien:
Østre Buktenveg 8
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Vi er Ford i Telemark! Ledende forhandler av person - og varebiler - både nytt og brukt

Telefon: 35 58 35 20 • E-post: post@solbergbil.no Vestre Buktenveg 11-13, 3736 Skien
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Slik jobber vi
I Borgar Kittilsen Verksted har vi en relativ flat struktur,
som gir effektiv drift. Det er få i ledelsen og mange i
produksjon.
Alle biler blir først vasket og gått over før vi starter på
arbeidsprosessen. Deretter blir jobbene fordelt etter type
skader. Deler er forhåndsbestilt og korter ned stå tiden
på verkstedet. Etter at bilen er ferdig reparert og lakkert,
har vi en siste kvalitetskontroll og vask før bilen blir levert
tilbake til kunden.
Kvalitet i hvert ledd er viktig for oss, og de ansatte jobber
etter dette prinsippet. Vi besitter verdifull erfaring og
kan yrket til fingerspissene. Vi har høy trivsel på arbeids
plassen og et godt miljø å vokse i.

VI BRUKER CAB BOOKING SYSTEM
FOR EN ENKLERE HVERDAG
• Lakk-lager systemet vårt er digitalt, og sikrer oss
et nøyaktig varelager
• Vi reparerer alle bilmerker, og har lokale avtaler med 		
BMW, Ford og Mazda.
• Vi er Miljøfyrtårnsertifisert
• Vi er godkjent som Skadeverksted 02 fra
Statens Vegvesen

Bestill deler til alle bilmerker på et sted!
Ukentlig transport fra EU.
Personbildeler • Lastebildeler • Originale og alternative bildeler
Vi leverer over hele landet. Prøv oss – det vil lønne seg!
Vi har 30 års erfaring med deleimport.

Røedstien 8, 4823 Nedenes • Tlf. 37 23 66 66 • www.bilomsetningen.no
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Velkommen til oss
Borgar Kittilsen Verksted holder til i Skien, i Hother Bøttgers gate 16. Vi har store og fine lokaler og
det ble gjort store investeringer i bedriften i 2020, tross en tøffere periode med koronavirus. Vi er i
dag stolte av å ha et nybygg på 2 etasjer, bestående av kombi lakkboks som har plass til varebiler med
gass oppvarming. Vi har fått nytt blanderom med det nyeste utstyret på markedet, nytt lager og et stort
møterom i 2. etasje.

Porsgrunnsveien 350, 3919 Porsgrunn
Tlf: 35 56 27 00 • post@bilmg.no • bilmateriell.no
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„

Vi gleder oss til
å få besøk av deg!

Tore Foss Lakkbokser ble etablert i 1987 og har 30 års erfaring innen
prosjektering og gjennomføring av lakkverksteder. Vi tar også på oss
ombygging og service av allerede eksisterende anlegg.
Vi har hatt gleden av å installere en ny kombinert lakk og tørkeboks
for Borgar Kittilsen Verksted AS samtidig som vi har installert fire
plasstilpassende forarbeidssoner i deres slipehall.
T F Lakkbokser AS • Fagerlundvegen 37, 2850 Lena • Tlf. 900 47 389 • Web: www.torefoss.no

Kom innom
for en bilprat

Janne Kittiksen
Daglig leder
916 35 336
janne@borgarkittilsen.no

Geir Broby
Verksmester
35 90 57 53
geir@borgarkittilsen.no

Stian Broby
Takserer
35 90 57 52
stian@borgarkittilsen.no

Borgar Kittilsen Verksted AS
Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
35 90 57 57
post@borgarkittilsen.no
Åpningstider
Mandag–Fredag: 07.30–16.00

Carina Portillo Larsen
Kundemottaker
35 90 57 57
carina@borgarkittilsen.no

www.borgarkittilsen.no

Skadeverksted 02

Bilverksted 01

