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Vi är ABC Karossen 
Den småländska påbyggaren med mer än 40 års erfarenhet 

Kenth Rydhage 

ABC Karossen i Mönsterås  

AB är påbyggaren av skåp, flak,  

kåpor och specialvagnar med  

fokus på kvalitet, styrka, flexibilitet  

och innovation. Vi har mer än 40  

års erfarenhet och med vår egen- 

utvecklade sandwichkonstruktion  

utvecklar, producerar och monterar vi  

allt från s k volymskåp till specialskåp  

med inredningar och funktioner för  

värme, kyla, frys och alla typer  

av tillbehör. 

Kenth Rydhage 

VD / Marknad & försäljning 



 

 

S T O L T   S A M A R B E T S P A R T N E R  20/21 

För oss är det viktigast att kunna erbjuda bra kvalité  

och en produkt anpassad efter kundens unika behov.  

Därför har vi nu som en av få i Norden stolt gått in i ett 

VanPartnerskap med Mercedes-Benz. Vi vill att ABC  

Karossen ska vara Din trygga samarbetspartner  

– nu och i framtiden! 

KREDITVÄRDIGHET 

ABC Karossen innehar sedan flera år 

tillbaka AAA-rating och en brons- 

utmärkelse i kreditvärdighet. 

 

 

Det trygga valet för dig!  

ISO 9001:2015 
ABC Karossen är certifierade enligt  

ISO 9001:2015. Ett kvalitetslednings- 

system som garanterar ständig för- 

bättring för våra kunder.  

 

Precis vad man kan förvänta sig när  

man köper ett ABC-skåp! 



Använd vår 

smidiga 

karossväljare ABC Karossens unika karossväljare 

ger dig möjligheten att själv 

skräddarsy din påbyggnad! 

Snabbt och enkelt 

Välj mellan flera märken & modeller 

Välj fritt mellan våra olika typer av 

påbyggnader, allt ifrån volymskåp 

till kylbilar och flak 

Välj mellan våra olika tillbehör 

KLICK!  

 

Ett offertförslag är dig till- 

handa inom 1-2 arbetsdagar 

www.abckarossen.com 

ABC Karossen startades i Mönsterås i slutet av 1970-talet. Då byggde  

vi de nu klassiska ABC-husvagnarna. De var redan då i en klass för sig  

med nytänkande och utvecklad teknik med sandwichkonstruktion. Idag  

är vi fortfarande ett familjeägt företag med mer än 40 års erfarenhet som  

innovativa påbyggare. 

ABC KAROSSEN  

EN KRAFT ATT RÄKNA MED  

KVALITET STYRKA 

INNOVATION FLEXIBILITET 

ABC Karossen står framförallt för 

kvalité och erbjuder alltid den bästa 

produkten för dig! Genom ISO9001 

har vi skapat de bästa förutsättningarna 

för att du ska ett tryggt skåp som  

räcker många mil. 

De omtalade ABC-skåpen är 

robust bygga med enklare 

förändringar för att bibehålla 

höga lastvikter för dig som kund 

                För oss är utveckling A och O!  

                Redan i slutet av 1970-talet när  

                de klassiska ABC-vagnarna började  

                säljas på marknaden, har ABC  

                Karossen varit kända för sina  

                innovativa lösningar 

Hos oss på ABC Karossen skräddar- 

sys allt efter dig som kund. Välj  

mellan flera bilmodeller, volymskåp, 

flak eller kylbil och massor av  

tillbehör helt anpassat efter dina  

behov. 



Uteslutande 
material ifrån 
Norden och 

Europa

Noga utvalda 
komponenter för 
våra transport-

lösningar

Lösningar 
anpassade efter 

de svenska 
vägarna och de 
fyra årstiderna

MADE FOR SWEDEN 



  



  

Koncept och 
speciallösningar 

Tekniken med egenlimmade sandwich-element är 
fortfarande basen i våra högkvalitativa transportskåp. 

 
Oavsett vilken typ man väljer, om det gäller skräddar- 
sydda speciallösningar eller större volymer, så är vi  
rätt partner med ett väl utvecklat monterings- och 
servicenät över hela Sverige! 

Välj själv din unika lösning! 

Här kan du se exempelbilder  

och läsa mer om våra olika 

modeller och lösningar! 

 

Titta in på www.abckarossen.com 



 

 

www.abckarossen.com 

info@abckarossen.com 

0499-132 40 

 Med över 30 service- 

    verkstäder över hela  

       landet finns vi  

         alltid nära dig 

 Alltid nära dig! 

Välkommen! 


