
 
 

 
 
 
 

Proffs på bilvård 

 

Börjar det bli dags att rekonditionera bilen? Vill du få den att glänsa lite mer? Få bort 

föroreningar? Bilvårdsföretaget Högtryck intill E4:an vid Svartby handelsområde 

erbjuder olika typer av skyddsbehandlingar för lack, glas, läder och textil, som gör din 

bil som ny och mer lättskött. 

 

Nöjda kunder är A och O för företaget Högtryck som har en gedigen erfarenhet av bilvård. 

Företagets ambition att leverera bra jobb är mycket hög, oavsett om bilen är den senaste 

modellen eller en gammal trotjänare. Alla bilar förtjänar en god behandling och omtanke. 

 

Företaget startade för 20 år sedan av Bo Vestin och blev ett renodlat bilvårdsföretag fem år 

senare. Efterfrågan ökade successivt och verksamheten gick allt bättre. Den nuvarande ägaren 

Thomas Östman köpte företaget 2009 och har idag två anställda. 

 

Högtryck är centralt beläget vid E4:an, vilket gör det smidigt att svänga förbi. Kunderna finns 

bland både privatpersoner och företag, som lämnar in sina personbilar, motorcyklar med mera 

för en uppfräschning.  

-Vi har en lång erfarenhet, kan hantverket och ger en snabb service, säger Thomas. Vi är bra 

på allt inom bilvård. Det är väl investerade pengar att kosta på sin bil en bra behandling då 

och då. Dessutom spar det tid åt kunden eftersom bilen blir mera lättskött. 

Olika typer av föroreningar tränger ned i lacken och gör att glansen och spänsten i lacken 

mattas av. En behandling gör bilen som ny och är samtidigt en investering. Lackbehandlingen 

med längst hållbarhet (18 mån.) tar 1,5 dygn. 

- Lägger man ut mycket pengar på att köpa en bra bil är det viktigt att hålla efter den. För ett 

företag är snygga och välskötta företagsbilar ett kvitto på att man bryr sig och det skapar en 

positiv image som smittar av sig. 

 

Under 2009 införde Högtryck flera nyheter som uppskattades av kunderna, till exempel 

tvättkurs, drop in tvätt på fredagar och klippkort där den elfte tvätten är gratis. Thomas 

påpekar vikten av att sköta sin bil, att den förblir ren och fräsch. En sådan bil är mycket 

roligare att köra och har ett högre andrahandsvärde.  

 

Vi vill nu välkomna Norrlands Motorhistoriker på studiebesök den 21/10. 


