
Högtrycks- och 
rengöringssystem för 

professionella användare!

www.alconab.com



Vi har Sveriges nöjdaste 
kunder inom bilförsäkring 
och företagsförsäkring.

Ring så hjälper vi dig också!

www.dina.se • 0522-64 66 60, 0520-42 45 00, 0521-308 20  

Ett flexibelt familjeföretag
Alcon Högtryckstvättar AB är ett framgångsrikt familjeföretag på Orust. Alcon 
grundades 1972 på just Orust, där vi alltid varit stationerade. Företaget har vuxit 
successivt och drivs sedan 1985 som ett familjeföretag med tio anställda.

Ända sedan starten har vi på Alcon haft samma filosofi. Vi står för produkter 
av hög kvalitet, personlig service och snabba leveranser. Här har vår trogna och 
mycket kompetenta personal en nyckelroll. Tillsammans finns närmare 200 års 
branscherfarenhet, som vi använder till att hjälpa våra kunder med rätt lösningar. 
Alcon erbjuder såväl färdiga produkter som specialbyggda produkter, anpassade 
efter kundernas önskemål.



För snabb och pålitlig service utgår vi med egna servicebilar.

Transporter Italien – Sverige 
+46 31 330 11 00 • info@mattssonifs.se



Specialbyggda och 
kundanpassade lösningar
Alcon löser våra kunders specialbehov av högtryck från grunden. Vi ser till att 
motorer, material, kopplingsdimensioner och vattenflöden motsvarar de krav 
som finns. Ibland vet våra kunder precis vad de vill ha, andra gånger arbetar vi 
fram en lösning i samarbete med våra kunder. Då är vår långa erfarenhet och 
höga kompetens en stor trygghet, vi vet vad som krävs för ett lyckat slutresultat.

Våra kundsegment är främst fordonsbranschen, industrin och räddningstjänsten.



PUMPAR
Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris.

Generalagent:

Klangfärgsgatan 15, 426 52 V. Frölunda (Göteborg)
Tel +46 31-23 28 90 • Fax +46 31-23 09 70 • info@calpeda.nu

www.calpeda.nu



Färdiga produkter av hög kvalitet
Efter många år i branschen känner vi igen hög kvalitet. På Alcon arbetar vi därför 
bara med varumärken som vi vet håller vad de lovar. I vårt produktsortiment 
finns högtryckstvättar, kempåläggare, slangupprullare, högtryckssystem 
och mycket annat.

Hjärtat i vårt produktutbud är Interpump, en leverantör som vi har 
samarbetat med sedan 1970-talet. Vi känner deras produkter mycket 
väl, vilket innebär att vi kan ge en riktigt god service till våra kunder. En 
annan styrka inom serviceområdet är vårt stora lager, som garanterar 
snabba leveranser. Vi vet att tid är guld värd för våra kunder inom 
industrin och på fordonssidan, därför gör vi allt för att undvika onödiga 
stopp i produktionen. 

DYSOR OCH SYSTEM FÖR SPOLNING 
TVÄTTNING • BEFUKTNING • TANKRENGÖRING 
DAMMBEKÄMPNING • HÖGTRYCKSMÅLNING 

RENBLÅSNING • SMÖRJNING.

www.spraying.se



Komplett leverantör  
inom industriautomation
Vi förser våra kunder med produkter och lösningar
från ett av marknadens bredaste sortiment inom
industriautomation och drivteknik.

I kombination med våra kunniga säljare, produktspecialister och el-konstruktörer 
agerar vi bollplank och lotsar rätt i valet av komponent för applikationen med 
tillhörande anpassning och/eller utveckling.

www.gycom.se/industri



 
 

• 
14

22
1 

• 
w

w
w

.js
sv

er
ig

e.
se

 
 

 

Alcon Högtryckstvättar AB
Berga 435, 472 93 Svanesund
Telefon: 0304-442 35

info@alconab.com
www.alconab.com

www.mesto.de

Brand quality  
that pays off:

- 20 years spare parts  

supply guaranteed

- Numerous accessories available

Sprayers in Perfection


