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GÓÐUR KOSTUR

ÚRVAL OG ENDING

going the extra mile

Exhaust Systems for Trucks & LCV’s

EURO IV

Öll kerfi prófuð og vottuð
af prófunarmiðstöð Dinex

Dinex framleiðir og selur alla
hluti útblásturskerfa, frá
málmleggingum, klemmum og
sveigjanlegum hlutum, til röra
hljóðkúta og SCR-kerfa

Útblásturskerfi í 7 stærstu 
tegundir vöruflutningabifreiða Evrópu
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Pústþjónusta BJB var stofnuð í Keflavík árið 1979 af Birni 

J. Björnssyni og var fyrirtækið þar fyrst til húsa.  Fljótlega 

fluttist starfsemin til Hafnarfjarðar, fyrst að Hjallahrauni 

svo að Helluhrauni, en er nú að Flatahrauni 7. Umsvif 

fyrirtækisins hafa aukist jafnt og þétt og árið 2007 tók 

Piero Segatta við rekstrinum og bætti þá við reglubundnu 

viðhaldi bifreiða, sölu varahluta og innflutningi á hjólbörðum 

undir kjörorðinu “Aukin þjónusta”. Fyrirtækið sinnir 

pústþjónustunni sem áður, í glæsilegum húsakynnum að 

Flatahrauni 7.

Pústþjónusta BJB ehf. 
er rótgróið fyrirtæki á traustum grunni

www.klarius.eu

Klarius Emission Control:
Where quieter driving, better value,
higher fuel economy and less  
emissions come as standard.

BJB advert.indd   1 28/11/2011   09:49
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Þekking - Gæði - Aukin þjónusta 
Starfsmenn Pústþjónustu BJB kappkosta að veita 

viðskiptavinum vandaða og góða þjónustu. Við erum 

reynsluboltar í dekkjaviðgerðum, pústkerfum, smurningu 

og öllu er viðkemur reglubundnu viðhaldi ökutækja. 

Komdu í hóp ánægðra viðskiptavina BJB og láttu okkur 

þjónusta bílinn þinn.

Gott starfsfólk - Áratuga reynsla
Við hjá Pústþjónustu BJB erum með víðtæka 

reynslu og þekkingu þegar kemur að viðhaldi 

bifreiða. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 15 manns. 

Flestir okkar eiga langan starfsaldur að baki í 

bifreiðaviðgerðum og hafa unnið hjá 

fyrirtækinu til fjölda ára.

Veldu Walker ® viðurkenndur söluaðili bifreiðaframleiðanda

Ú T B L Á S T U R S K E R F I  

Saman verndum 
við umhverfið
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GÆÐA PÚSTKERFI

Pústkerfi og varahlutir
Pústþjónusta BJB býður upp á úrval pústkerfa 

í flestar gerðir bíla. Pústkerfi draga aðallega úr hávaða 

og útblástursmengun bíla. Við getum stoltir boðið upp 

á Fenno, Walker, Asmet, Eberspacher, Klarius og 

Ulter sport pústkerfi sem standast evrópska staðla um 

umhverfisvernd ásamt Dinex vörubílapústi. Þá bjóðum við 

fylgihluti í pústkerfi t.d. pakkningar og upphengjur frá Ficher 

automotive og BM Catalyst framrör og hvarfakúta.  

Skylda er að hafa hvarfakúta í bifreiðum, sem framleiddir 

eru frá og með árinu 1995, til að standast lögbundna skoðun. 

Kútarnir breyta útblæstri bílanna og gera þá umhverfisvænni.

Hámarks gæði 
- Heimsþekktir framleiðendur
Starfsmenn Pústþjónustu BJB leggja áherslu á að selja 

einungis vandaðar og góðar vörur. Eingöngu eru seldar 

vörur sem standast kröfur og gæði nútímans og eru allar 

með tveggja ára neytendaábyrgð.  Vörunar koma frá 

birgjum í Evrópu, Norður Ameríku og Taiwan. 
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Hönnuð fyrir meistara!
Vertu með gott grip allt árið

bjb_keppnis_husier_federal_20111209_185x55.indd   1 13.12.2011   10:04:25

Góðir hjólbarðar  -  Aukið öryggi
Hjólbarðar gegna mjög mikilvægu hlutverki í 

fjöðrun bílsins og er hlutverk þeirra fyrst og fremst 

að tryggja gott veggrip og hemlun. Pústþjónusta BJB býður 

upp á mikið úrval hjólbarða fyrir bíla stóra og smáa, fjórhjól, 

tjaldvagna, fellihýsi og kerrur. 

Pústþjónusta BJB er umboðsaðili fyrir Federal fólksbíla- og 

jeppadekk og hin heimsþekktu kvartmíludekk frá Hoosier. 

Einnig höfum við boðið upp á þekkt vörumerki eins og 

Bridgestone, Continental, Cooper, Dunlop, Firestone, 

General, Pirelli, Toyo og Vrederstein. 

Við sérpöntum hjólbarða og aðra varahluti í bílinn, allt eftir 

þörfum og óskum viðskiptavinarins.
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Við tökum vel á móti þér
Árið 2010 hóf Pústþjónusta BJB tilraunaverkefni 

í samvinnu við skóla á unglinga- og 

framhaldsskólastigi í Hafnarfirði. Þar fær ungt fólk 

möguleika á að kynnast því sem fram fer á hinum 

ýmsu vinnustöðum. Kennarar og nemendur skólanna 

eru ánægðir með hvernig til tókst og til stendur að 

hafa framhald á verkefni þessu.

pústhlutir
Hvarfakútar/mengunarkútar

utir
tar/mennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggunarkútar

utir

www.bmcatalysts.co.uk

Við leysum málin. 
Komdu með bílinn eða tækið til Púst -

þjónustu BJB og við vinnum verkið fyrir þig. 

Á meðan þú bíður færðu þér kaffibolla 

eða heitt kakó í snyrtilegri biðstofu 

fyrirtækisins.
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