
 

Vild med farver. 

Bliv Autolakerer, fordi det er sejt! 

Med tilladelse af: 



  

Biler, teknologi, præcision og design er det noget for dig? 
 

Og kan du svare ja til nedenstående udsagn, så tag beslutningen og bliv autolakerer! 

Uddannelsen til autolakerer er din billet til en stærk branche. Her kan du udvikle og 

perfektionere dine færdigheder. Brænder du for biler, motorcykler eller lastbiler? Er du 

kreativ og interesseret i den nyeste teknologi? Vil du skabe rigtige kunstværker, som 

du er stolt af. 

 

Autolakerer reparerer ikke kun biler. De restaurerer veteranbiler, engagerer sig i 

motorsport – eller designer genstande lige fra møbler til surfbrætter. En krævende 

uddannelse, hvormed du kan gøre karriere i Erhvervslivet og tjene gode penge, eller 

som selvstændig og starte egen virksomhed, eller du kan også vælge at læse videre 

på en lang række videregående uddannelser. 

 

Vil du vide mere om faget? www.autoskadebranchen.dk  

 

http://www.autoskadebranchen.dk/


 

Få din uddannelse på 

Vores uddannelse er grundlaget for en lang 

række specialiseringer. Dette spænder fra 

klassisk reparationslakering til restaurering 

af veteranbiler, anvendelsesteknologi og 

laboratorier i industrien, til studier af 

design, lakdesign eller kemiteknik. 

Selv dem, der opdager deres kreative 

streak som airbrush-designer og gør det til 

et erhverv, for eksempel, har først brug for 

denne solide uddannelse. På kun fire år gør 

vi dig fra en absolut nybegynder til en 

eftertragtet autolakerer profi. 



  

Du kan skabe noget. 

Fordi du kan! 



  

Den perfekte slibning. 

Fordi du kan! 

Er det vigtigt for dig at kunne 

noget rigtig godt? 

Brænder du for at afslutte dine 

projekter og kan du ikke lide at 

gøre tingene halvt?  

 

Fremragende! Hvis du er god til 

at koncentrere dig, og du vil 

vække perfektionisten i dig, så 

bliv autolakerer. 

At skabe en perfekt base, en 

fejlfri finish, kræver omhu og 

præcision. Vi lærer dig, hvordan 

du mestrer de teknisk krævende 

materialer, maling og værktøj. 

Du bidrager selv med passionen 

for det. 



  

Glamour er din sag. 

Fordi du kan! 

Hver enkelt person har særlige 

talenter - hvad enten det er til 

forberedelse, maling eller finish.  

Teamwork i Autolakering betyder: 

At man sammen analyserer 

ordrer, træffer de beslutninger for 

den vej reparationen skal gå og så 

også tage ansvar for at følge den. 

Vi forsøger altid at bruge hver 

personlighed efter deres evner og 

på det rigtige sted i processen. 

Det er det, der gør holdet og i 

sidste ende succesen. Så er alle 

stolte af det, de har opnået og klar 

til nye udfordringer. 

 



At vinde og vise styrke er sejt. 

Fordi du kan! 

Vil du bestemt ikke ende i en 

blindgyde? Perfekt, for der 

forventes virkelig meget af dig 

her. Hver dag bringer en ny 

udfordring, ingen er som den 

anden. 

De bedste af elever bliver 

involveret i DM SKILLS - til og 

med WORLDS SKILLS som er 

verdensmesterskabet i 

håndværk. 

At drive sin egen virksomhed 

er trods alt ikke den eneste 

måde at gøre karriere på. 



  

Jeg giver alt. 

Fordi du kan! 

Kreativitet er en del af din 

personlighed? 

Perfekt! For os handler det altid om 

den præcise, professionelle 

implementering af en kreativ idé. 

Klassiske biler med omhyggeligt 

gengivet original lak eller signet eller 

billede i airbrush teknik. 

Du arbejder videre med ideen, 

forbereder dens implementering og 

giver den til sidst prikken over i'et. 

Du har skabt noget unikt. 



  

You will never walk alone! 

Fordi du kan! 

Bedre sammen. 

Alene foran computeren virker slet ikke for dig? Du er kommet til det rigtige sted hos os. 

På et Autolakeringsværksted vil du arbejde hånd i hånd i et veletableret team. 

Klargøring af karrosseriet, etablering af underlag, spartling, slibning, grundering og til sidst lakering - 

hele processen er ren Teamwork. Fra starten er du med og tager ansvar. Og hver opgave er forskellig. 

Det gør din hverdag spændende.  



  

Aldrig kedelig. 

Fordi du ved hvordan man gør! 

Lakere biler efter et trafikuheld 

Planlægge de nødvendige reparationstrin 

Samle og adskille køretøjsdele 

Blande farver ved hjælp af en computer 

Skab det rette grundlag ved slibning og spartel 

Påfør lakken i balance med bilens originallak 

Genetabler skrifter på bilen 

Påfør avanceret lakeringsgrafik 

Skab spændende effektoverflader 

Arbejd med paint-brush og striping 

 



  

Ingen halve sager. 

Fordi du kan! 
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