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Verkstaden som dubblerade omsättningen efter byte till Cromax  

 
Birger N Haug är en verkstad samt bilhandlare med verksamhet på nio olika platser 
runt om i Norge. Verkstaden har varit en trogen kund till Cromax under fem års tid, 
och har under denna period sett en dubblering av deras omsättning tack vare ett 
antal olika faktorer; produktivitet, oöverträffad kulörmatchningsförmåga, support 
från ett erfaret team och goda samarbeten.  
 
Birger N Haug köper Cromax via Billakksspesialisten AS, en helleverantör till verkstäder 
runt om i hela Norge som har varit verksamma sedan 1937 och som än idag är en 

anförtrodd distributör av lacker, material och verktyg. Birger N Haug har använt sig av 
Billakkspesialistens ‘tidstyv program’ - ett effektiviseringsprogram som hjälper till att hitta 
resursförluster hos verkstäder och olika sätt att förbättra verksamheten. Varje år gör 
Billakkspesialisten en veckolång utvärdering tillsammans med verkstaden.  
 
”Billakkspesialisten AS avslutar veckan med en rapport och vi känner en stor tillit för alla 
deras förslag, som vi alltid implementerar i vår verksamhet. Likadant känner vi en stor 
tillförlitlighet med Cromax då vi ser att det sker en konstant innovation både av deras 
produkter och deras tjänster. Nya produkter släpps och förbättringar av det som redan 
finns på marknaden implementeras - allt för att det ska bli bättre för kunden,” förklarar 
Lars-Erik Bakken, servicemarknadschef hos Birger N Haug Oslo.  
 
Birger N Haug är ett resultatorienterat team som upplevde att deras föregående 

leverantör inte hade hållit vad de hade lovat samt att deras support hade varit 
undermålig. Valet föll istället på Billakksspesialisten AS, leverantören som har ett gott 
rykte och ända sedan starten har Birger N Haug varit nöjda med deras samarbete som 
präglas av ömsesidig tillit. Billakksspesialisten AS har sedan länge varit trogna 
återförsäljare av Cromax, vilket ledde till att Birger N Haug började testa dess produkter. 
Redan under den initiala demon med Cromax så upplevde verkstaden en stor förbättring; 
produktiviteten ökade och bland annat så gick onödiga omlackeringar på grund av 
felaktiga kulörer ner direkt.  
 
”Vi hade en kulör som vi hade kämpat med länge; en blå Nissan i 3-skikt. Vi provade 
denna med Cromax produkter och det funkade direkt. Vi har två dubbel-sprutboxar samt 
en normal sprutbox och en annan anledning till att vi sparar så mycket tid är att kulörerna 
matchar så bra tillsammans - nu behöver vi bara lägga 1,5 skikt istället för 2 skikt som vi 
gjorde tidigare. Dessutom är det nu enbart en tekniker som lackerar i alla sprutboxar och 
kan göra allt det arbete där det tidigare behövdes två, vilket innebär en enorm 
besparing,” säger Lars-Erik.  
 



 

 
 
 

I nuläget använder verkstaden Cromax Pro Basecoat, CC6500 High Performance VOC 
Clear, 1051R-1057R ValueShade Surfacer och NS2602-NS2607 Non-Sanding Primer-
Surfacers, tillsammans med ChromaVision Pro Mini samt ChromaWeb. Oslagbar 
kulörmatchning är en annan anledning till varför verkstaden är så nöjda, samt att väldigt 
lite efterarbete krävs.  
 
”Bilen ser lika fin och blank ut i sprutboxen som när den kommer ut efter att den har 
torkat, något som vi upplever är unikt i jämförelse med andra produkter på marknaden. 
Detta tillsammans med att mindre tid läggs på efterarbete så kan vi erbjuda snabba 
reparationer till ett konkurrenskraftigt pris, och oöverträffade slutresultat,” avslutar Lars-
Erik. 
 
Lars-Erik Bakken är en stor förespråkare för både Cromax och Billakksspesialisten och 
han är övertygad om att man inte ska se på literpriset av produkterna, utan snarare se på 
vad man tjänar per bil. En taktik som ser ut att ha fungerat väl, då de kan se tillbaka på 
fem framgångsrika år med dubblerad försäljning och många nöjda kunder. 
 
Mer information om Cromax finns på www.cromax.com/se. 
 
Om Cromax 
Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är utformat för att öka produktiviteten. 
Våra lacker är speciellt framtagna för att optimera verksamheter med hjälp av 
avancerade tids-, energi- och materialbesparande processer som ökar 
genomströmningen och sänker driftskostnaderna. Våra värdeskapande lösningar ger 
kunderna de mest avancerade systemen så att de får ut det bästa av hela arbetsflödet. 
Och våra smarta verktyg, våra medarbetares djupa kunskaper samt styrkan i våra 
godkända nätverk bidrar alla till att göra verkstadskunder mer attraktiva för 
uppdragsgivare.  
Cromax – öka din produktivitet. 
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