
inom fordonsbranschen

För dig som 
reparerar plastdetaljer



Plast är ett starkt material som är billigt att tillverka och har låg vikt. Utvecklingen 
inom plastområdet går snabbt och framtiden vittnar om en mängd nya material med 
förbättrade egenskaper. Reparationsmetoder och reparationsmaterial uppdateras 
kontinuerligt i takt med den utvecklingen. Som plastreparatör är det därför viktigt 
med löpande information och utbildning för att kunna säkerställa rätt kvalitet i  
reparationerna.  

Bilplastteknik testar nya reparationsmaterial och reparationsmetoder samt bevakar 
utvecklingen inom fordonsbranschen. Allt detta för att kunna säkerställa plastrepara-
törens kompetensnivå och skapa förutsättningar för fackmannamässiga reparationer 
även i framtiden.

Bilplastreparationer 
- framtidens reparationer

Varför ska fordonsbranschen reparera  
plastdetaljer?

Alla måste hjälpa till att ta ansvar för vår miljön - hur gör vi det?
Laga istället för att byta - reparation av plastdetaljer är en miljöriktig metod som 
förespråkas av både motor- och försäkringsbranschen.

Bilplastteknik skapar förutsättningar för fler jobb inom fordonsbranschen och ut-
bildar cirka 100 nya plastreparatörer årligen.

Alla tjänar på att reparera plastdetaljer - miljön, verkstäderna, försäkringsbolagen 
och framförallt bilägarna.
 

Miljön

Skapar arbetstillfällen

Lönsamhet
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Arbetsmiljölagen

Medlemskap i Bilplastteknik 

Grundutbildning bilplastreparatör 
Steg 2 bilplastreparationer

Boka dig på mrf.se/bokning

Plastkännedomsutbildning
Arbete med allergiframkallande  
kemiska produkter/härdplast
Aktuelltutbildningen

Viktiga utbildningar som  
Bilplastteknik arrangerar
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Bilplastteknik är en rikstäckande kedja med verkstäder som reparerar skadade plast-
detaljer under ansvar för kvalitet och miljö. 
 
Bilplastteknik driver och bevakar utvecklingen inom bilplastreparationer, samt 
kontrollerar, testar och utvecklar nya reparationsmetoder.

Tillsammans bildar alla medlemmar ett stort nätverk där det alltid finns tillgång till 
snabb och kostnadsfri support. Bilplastteknik tillvaratar medlemmarnas och bran-
schens intressen genom att låta dig som medlemsföretag vara med och påverka 
utvecklingen. 

Aktuelltutbildning för två personer ingår i medlemsavgiften. Utbildningen är obligato-
risk för alla som arbetar med plastreparationer.
 
Rabatterade priser på utbildningar som Bilplastteknik arrangerar.

Tillgång till information om de senaste godkända materialen och reparations- 
metoderna via egen inloggning på Bilplasttekniks sida via mrf.se.

Alla verkstäder som är anslutna till MRF Bilplastteknik har en dokumenterad specialistkompetens för att bemästra alla 
reparationer på all slags plast. De arbetar enligt ett koncept som både innebär ett garantiansvar gentemot kunden och 
följer de hårt ställda kraven på utrustning, arbetsmiljö och kompetensutveckling som MRF kräver.

l

Sverige är världsledande inom reparationer av 
plastdetaljer på fordon, 

Bilplastteknik driver utvecklingen.
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Ta en titt på våra 
medlemsförmåner.

MRF erbjuder rådgivning, lokal närvaro, 
kurser, programvaror och ett flertal 
förmånliga rabattavtal med viktiga leverantörer i 
branschen. Läs mer om alla förmånliga medlems-
erbjudanden på mrf.se

Expertrådgivare. Goda råd är vår viktigaste förmån. 
Vi har hela sex personer som är experter inom det som 
rör bilbranschen och dess företagande. Är du medlem i 
MRF kan du maila eller ringa till dem. Fråga om allt från 
gruppundantaget och allmän biljuridik till praktiska 
verkstads- och bilhandelsfrågor och tekniska föreskrifter.

Juridisk rådgivning. Vår förbundsjurist hjälper 
dig med allmänna och specifika frågor som rör ditt 
företagande. Du kan även få hjälp med rådgivning i 
förhandlingar och när du skriver avtal.

Lokal närvaro. MRF har 23 distrikt från Kiruna i 
norr till Ystad i söder. Distrikten kan ta de lokala 
frågorna och du bygger även ett nätverk med andra 
branschföretag i ditt närområde.

Böcker för bilhandel och servicemarknad. Våra 
böcker har sålt i stora upplagor och används dagligen 
i bilhandelsföretag och på serviceverkstäder. Juridik-
böckerna är vägledande i MRFs juridikutbildningar. 
Specialpris för MRF-medlemmar.

Mjukvara för branschföretag. MRF erbjuder moln-
baserad mjukvara, som är oumbärlig i vardagen. 
Idag finns MRF Online, MRF Begtest och MRF Kalkyl.
Det senaste tillskottet är MRF VIM, en mjukvara för 
lack- och verkstäder med flera. Utbudet utvecklas hela 
tiden och som medlem erbjuds du specialpris 
på några av de bästa lösningarna i branschen.

Kurser och evenemang Våra branschanpassade  
utbildningar och evenemang är unika och anordnas 
enbart via oss på MRF. Passa på att utöka dina 
kunskaper eller få en inblick i de branschfrågor som 
är aktuella just nu. Specialpris för MRF-medlemmar.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA®. 
Safe Solution AB erbjuder ett nytt unikt och patenterat 
säkerhetsskydd som har utvecklats i USA. SmartDNA® 
är omöjligt för brottslingar att tvätta bort, förstöra 
eller på annat sätt skydda sig emot. SmartDNA är inte 
giftigt eller hälsovådligt.

Carfax är leverantör av fordonshistorik för 
begagnade bilar.  Fordonshistoriken omfattas bl.a 
av, stulna bilar, skrotade bilar, antal ägare, bristfällig 
mätarställning, besiktningshistorik, import eller 
export med mera. Carfax-rapporten hjälper hundratals 
köpare av begagnade bilar att ta bättre köpbeslut 
varje dag. Som medlem i MRF får du ett förmånligt pris 
på Carfax Dealer Program.

Personlig svarsservice erbjuder en rad olika tjänster, 
bland annat telefonpassning, bemannad webchatt och 
servicebokning. Bemannad webbchatt ligger i tiden 
för bilhandeln och är ett bra sätt att fånga upp dagliga 
webb-besökare och på så vis skapa bra leads till säljarna. 
MRFs medlemsföretag har förmånliga erbjudanden 
och priser på Personlig Svarsservice tjänster.

Scandic Hotels har över 80 hotell i Sverige. Ska du 
resa i tjänsten eller privat och behöver övernattning 
är Scandic ett bra val. Som medlem i MRF har ni 10 % 
rabatt på Scandichotell i Sverige, Norge och Danmark. 
Ni erhåller även rabatt på mötespaket inom Sverige.

Skatterättsskydd. Som medlem i Motorbranschens 
Riksförbund kan vi erbjuda dig och ditt företag ett 
juridiskt skydd om du har oturen att hamna i en tvist 
med Skatteverket, något som drabbar tiotusentals 
företag varje år. MRF anslutna företag har rabatt på 
Skattebetalarnas Skatterättsskydd – en produkt 
framtagen just för att ge dig som företagare extra 
trygghet till en låg kostnad.

Circle K erbjuder alla företag anslutna till MRF ett 
förmånligt erbjudande på företagskort. Förutom 
fina rabatter på drivmedel och trafikprodukter så 
har Circle K Sveriges största nätverk med cirka 800 
tankställen. Dessutom kan man på Circle K tanka 
miles som är ett drivmedel som tar dig längre. Alla 
kunder får också tillgång till en webbportal där man 
enkelt kan få uppföljning och statistik på tankkorten.

Willis är marknadsledande i Sveriges inom 
försäkringsförmedling och riskrådgivning. 
I samarbete med MRF har Willis tagit fram en företags- 
och flytande försäkring som helt är anpassad efter 
MRF-medlemmars behov. Gör som många av dina MRF-
kollegor redan gjort, spara in på försäkringspremien 
och se över ditt försäkringsskydd för företaget.

Training Partner och MRF erbjuder MRF-
företagen medlemspriser på utbildningar inom 
fordonsbranschen. I samarbete med Training Partner 
har vi ett antal intressanta utbildningserbjudanden. 
Allt till förmånliga medlemspriser.

Ikaros erbjuder MRF-företagen fri, telefon- 
konsultation och rabatt på Ikaros tjänste- och 
produktutbud. MRF vill genom samarbetet med 
Ikaros göra det enkelt för medlemsföretagen att få rätt 
konsultation i miljöfrågor.

Instagram  www.instagram.com/mrfpavag/

Facebook  www.facebook.com/motorbranschensriksforbund
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DIN FACKTIDNING

HållbarhetLönsamt att göra goda gärningar

DäcksäsongRusta införanstormningen!

ANDERS HEDIN HEDIN BIL LENNART BÖRJESSON BÖRJESSONS BIL JONAS CARPVIK SVENSTIGS ROGER LINDSTRÖM VHF JANNE NILSSON 

FLASH AUTO  MARIA OLOFSSON  OLOFSSON BIL GISELA & OLOV BENGTSSON, PERCY GUSTAVSSON BIL-BENGTSSON KENT JONSSON UPPLANDS 

MOTOR JESSIKA JOHANSSON BILIA  AGNETA ANDERSSON BERNERS ELIAS KARLSSON BILDEPÅN VARBERG  JONATHAN RYDBERG BILIA NACKA 

OLLE KARLSSON WERKSTA DANDERYD FRIDA GUSTAFSSON OLOFSSON BIL MARCUS EK BILIA DÄCKCENTER MALMÖ MIKAELA PALSAMÄKI MTECH

OLLE KARLSSON

Lackarmot VM

Träningen tilldrar sig på Olofsson Bil i Haninge.
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STORKÖP SIGNERADE

HUR PÅVERKAS 

BEGAFFÄREN 

AV MILJÖ-

ZONER?

Rättvisa bilskatter www.facebook.com/bilskatter/
Gilla bilen www.facebook.com/GillaBilen/
Utan bilen stannar Sverige www.utanbilenstannarsverige.se
Östlig förbindelse www.facebook.com/ringleden

Har du frågor eller vill veta mer kontakta oss på: Tel 08-701 63 00

Vår branschtidning 
ingår för medlemmar 
Vi håller våra läsare uppdaterade om vad 
som händer i vår värld och i omvärlden. 
Vi står på läsarens sida, inspirerar och 
entusiasmerar, vidgar perspektiven, 
ger matnyttiga tips och idéer och 
försöker medverka till att bilbranschen 
blir en bättre bransch att verka i!  

Vi finns också på motorbranschen.mrf.se

• Mobilanpassad, arbeta med  
 mobil, platta eller dator 

• Koppling mot Autonet  
 Bilfakta för utrustningspaket 

• Ordning på inbytesaffärer

• Ny design för ökad 
 användarvänlighet

• Ladda upp foton på skador  
 direkt i mobilen  

• Ökad lönsamhet 

• Färre steg för ett 
 effektivare arbetsflöde

• De lagmässiga kraven följs

En inmatning. 
Oändliga möjligheter

Nya MRF Begtest
Finns där du finns


