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AUTOGLAS 
1992

Genoptryk 
Bemærk:

Da det er genoptryk af  
et retrokatalog, er priserne  

også retro og fra 1992! 

- Spørg derfor efter de  
nutidige, og gældende  

priser. 

Old Timer ApS
Fabrikvej 19 - 8800 Viborg

Telefon 2238 4577
E-mail: vh@gurli.dk - www.oldtimer.dk
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Forord 

Hermed har vi fornøjelsen af at fremsende vort nye genoptrykte  
autoglaskatalog fra 1992. 

Kataloget er opdelt i følgende afsnit: Frontruder — Elbagruder 

 
Farvede ruder leveres i forskellige farvekombinationer. 

Forsendelse sker på kundens regning og risiko.  

Synlige reklamationer skal meddeles os straks ved rudens modtagelse FØR ruden 

monteres, hvis reklamationen skal tages til følge.  

Har du problemer vedrørende montering, eller er du på anden måde i tvivl, er vi altid 
parate med et godt råd.  

OBS: Alle de i kataloget opgivne priser er ekskl. Moms, og er ikke gældende.  
Se de nye og gældende priser online, eller ring og spørg på tlf. 7070 2677.  
Ret til prisændringer, uden forudgående advarsel, forbeholdes.   

© Katalogets indhold—hverken helt eller delvist—må ikke gengives i andre sammenhænge uden skriftlig tilladel-
se fra Skandinavisk Autoglas Ring / DanGlas A/S 

De i kataloget opgivne 
mål er udmålt  
som denne skitse 

Forord

Farvede ruder leveres i forskellige farvekombinationer.

Forsendelse sker for kundens regning og risiko.

Synlige reklamationer skal meddeles os straks ved rudens modtagelse FØR ruden 
monteres, hvis reklamationen skal tages til følge.

Har du problemer vedrørende montering, eller er du på anden måde i tvivl, er vi altid 
parate med et godt råd.

OBS: Alle de i kataloget opgivne priser er gamle priser, og er ikke gældende.

Se de nye og gældende priser online, eller ring og spørg på tlf. 2238 4577.

Ret til prisændringer, uden forudgående advarsel, forbeholdes.

© Katalogets indhold - enten helt eller delvist - må ikke gengives i andre sammenhænge uden  
skriftlig tilladelse fra OldTimer A/S

Monteringsform:
S Limet med specialkit (polyurethan)
S* Limet med specialkit (polyurethan) - der bruges normalt kitsæt
B Monteret med butylbånd
B* Monteret med butylbånd - der bruges normalt kitsæt

Hvis ingen monteringsform er nævnt er ruden monteret i gummiliste.

      De i kataloget opgivne
      mål er udmålt
      som i denne skitse.
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Gummilister

Vi lagerfører mange universale gummilister 
- samt værktøj til udskiftning af ruder.
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Spejlbeslag
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Don’t give up to get a special 
windscreen before you have 
tried glas@oldtimer.dk

www.oldtimer.dk


