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Lokal specialist i autoruder

Med 40 års erfaring i udskiftning af autoruder
har glarmester Lars Kvist fået et specielt
forhold til bilens ruder. For Lars Kvist,
Glarmester Svend Kvist & Søn, handler det
om at levere en sikker løsning, idet kon-
sekvenserne ved biluheld kan være katastro-
fale.
- Autoruderne er en bærende del af karosseri-
et, og arbejdet skal derfor udføres ordentligt.
Der har været en del usikkerhed om, hvilke
produkter der anvendes til udskiftningen,
men nu stilles der krav til bl.a. arbejdsmeto-
den, miljøet og til udsugningen. Ruden skal
monteres indendørs på værkstedet ved den
rette temperatur og luftfugtighed, siger Lars
Kvist, der ikke lægger skjul på, at en autorude
monteret udendørs i 5 graders kulde er en
usikker løsning.

Certificering på plads
Det er Dansk Autoglas, der står bag KS 2000
certificeringen, der er udarbejdet over de sid-
ste 2 1/2 år. Lars Kvist har i 10 år siddet i
bestyrelsen i Dansk Autoglas og derved været
med til at foreslå certificeringen, og nu sidder

han selv som den første og eneste i Danmark
med diplomet i hånden.
- Jeg er meget tilfreds med det resultat,
branchen har opnået. Målet var at hæve
niveauet for at skabe en større sikkerhed for
bilisterne, og det mål er nået. Den nye genera-
tion af montører vil nu udføre arbejdet efter
forskrifterne, siger Lars Kvist om kvali-
tetssikringen, der tillige giver bilisterne fem
års garanti. 

Nyt udsugningsanlæg
Onsdag den 27. november vil borgmester
Vagn Ry Nielsen og repræsentanter fra Dansk
Autoglas, som er en interesseorganisation
under Glarmesterlauget, deltage i den offi-
cielle certificering. Hele værkstedet er mo-
derniseret fra gulv til loft efter KS 2000
forskrifterne. Lars Kvist har desuden in-
vesteret i et kraftigere udsugningsanlæg.
- Jeg sætter pris på et godt værksted og et
solidt håndværk. Biler og autoruder er min
interesse, og jeg går op i, at kvaliteten skal
være i top. Det er den bedste reklame for
værkstedet og for hele huset, som udover

Autoglarmesteren også byder på  den tradi-
tionelle glarmesterafdeling, hvor sønnen
Thomas Kvist er chefen.

Juletravlhed i huset
Det smukke hus på Svanes Torv står med nyt
facadeparti klar til årets julehandel. De popu-
lære Maileg-nisser er flyttet ind, og hustruen
Jonna og det dygtige personale er klar med
en forretning med masser af inspiration til
årets julegave.
- Vi kan klare flotte julegaver til firmaer og
private indenfor gedigne smykker, brugskunst,
dekorationer, billeder, malerier, dansk design
og meget mere, fortæller Jonna Kvist, der
som ansvarlig for Kvist Galleri & Interiør er
klar til julens travlhed – og glæder.  
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Glarmester Lars Kvist er den første i Danmark, 
der er KS 2000 certificeret
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