PRESSEMELDING FRA CONSOL AS: til publisering 4. februar 2019
Nytt kompetanse- og servicekonsept innen solfilm og lakkbeskyttelse for bil
Consol AS etablerer nå ALLF, i samarbeid Eastman Performance Films og LLumar Worldwide,
som er verdens største produsent av bilfilm. ALLF er et kompetanse- og servicekonsept
dedikert solfilm og lakkbeskyttelse (paint protection-film) for bil.
Onsdag 6. februar 2019 lanseres ALLF, som det eneste nettverk av
autoriserte aktører innen montering av solfilm og paint protectionfilm i Norge. Nettverket er unikt i så måte at Consol AS, med
produsenten Eastman Performance Films og LLumar® Worldwide
i ryggen, nå samler sine beste forhandlere, og skaper et nettverk
med fokus på opplæring, kompetansedeling, kvalitet, service og
godt håndverk.
”Vi opplever at solfilm til bil og lakkbeskyttelse har fått et ufortjent
dårlig rykte på markedet, fordi det finnes så mange useriøse aktører
der ute, forteller Glenn Dengin, salgssjef hos Consol.
”Med ALLF (Autoriserte LLumar-forhandlere) har vi samlet 9 av
våre dyktigste forhandlere, som alle har filmteknikere som har
gjennomgått avansert opplæring på både solfilm og paint protectionfilm hos Consol. Vi jobber tett med LLumar Worldwide, og sammen
har vi satt opp et kursprogram som sikrer opplæring av kunnskapsrike og dyktige montører av bilfilm.”

Fra venstre: Glenn Dengin og Mantas
Juozapaitis gleder seg til ALLF-lansering

”Jeg synes lanseringen av ALLF-konseptet kommer akkurat i tide, tilføyer Mantas Juozapaitis hos
Grand Autodesign AS. ”Vi trenger å løfte både denne bransjen og produktene. Derfor er det
inspirerende å jobbe så tett med en aktør som Consol; De har bestemt seg for å gå foran og skape
et rom der alle ledd i kjeden lyttes til. De ønsker å holde en tett dialog med oss som jobber med
produktene til daglig, og på denne måten fange opp både produkt- og monteringsrelaterte problemstillinger tidlig i prosessen.”
”Går dette som vi håper, har vi klart å skape et service- og kompetansmiljø rundt noen av verdens
beste bilfilmprodukter, noe som betyr mye for oss som jobber med dette, og ikke minst for sluttkunden” legger Dengin til.
Consol og LLumar har jobbet tett sammen sine forhandlere på bilfilm, nå det gjelder utvikling av
ALLF-konseptet. Mantas Juozapaitis innehar en av av landets høyeste kompetanse på montering av
solfilm, lakkbeskyttelse og bilfoliering. Som filmtekniker og partner hos Grand Autodesign AS, har
han bidratt med innspill til ALLF-nettverkets form og funksjon:
”Jeg har testet det som finnes av bilfilmprodukter, og hele tiden trekkes jeg tilbake til LLumar®. Disse
produktene er lette å jobbe med, holder veldig jevn kvalitet, gir gode resultater, og er svært holdbare
over tid. I tillegg har LLumar® noen av markedets beste produktgarantier. Dette gjør meg trygg på at
når kundene leverer bilen sin til oss, vil de kunne kjøre ut der fra med en løsning på ruter eller lakk som
vi kan stå inne for.” sier Mantas Juozapaitis.
For ytterligere informasjon, kontakt Glenn Dengin på email: glenn@consol.no eller mobil: 971 26 609
Finn invitasjons til ALLF-lansering med pressevisning her: http://allf.no/lansering-2/
Consol AS er importør og distributør av merkevaren LLumar®
i Norge, og leverer et komplett program av solskjermingslakk- og sikkerhetsfilmer for bil.

