
Super Dæk Service pressemeddelelse

Den landsdækkende kæde af dæk- og autoværksteder, Super Dæk Service, åbner
mandag den 3. oktober ny afdeling i Rødby. Det bliver kædens afdeling nummer 60.
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 60  autoværksteder 

og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af Danmarks største 

dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, industrien og 

landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med 

fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.

- Vi får en meget central placering på 

Finlandsvej 3, hvor vi råder over 700 kva-

dratmeter helt nybygget værksted. Det 

er overfor Femern Bælt byggepladsen i 

Rødby og tæt ved havnen og den store 

trafik af lastbiler, som døgnet rundt kø-

rer til og fra Scandlines’ færger på Rød-

by-Puttgarden ruten, siger afdelingsleder 

Jesper Hoffmann.

STOR EKSPERTISE PÅ
ENTREPRENØRMASKINER

Rødby-afdelingen med dæk- og auto-

værksted og tre ansatte hører under Su-

per Dæk Service Ringsted, hvor Jesper 

Hoffmann også er afdelingsleder. Netop 

Ringsted-afdelingen er kendt for sin sær-

ligt store ekspertise i dækløsninger og 

service på entreprenørmaskiner.

Så Super Dæk Service Rødby er optimalt 

gearet til at kunne servicere de mange 

virksomheder, som bliver del af et af Dan-

markshistoriens største anlægsarbejder - 

byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

OGSÅ AUTOVÆRKSTED
- Det er uvist, hvornår byggeriet går i 

gang, men der vil indtil da naturligvis 

også være brug for en Super Dæk Ser-

vice i Rødby. Den tunge trafik til og fra 

færgerne skal serviceres, og landbruget 

på Lolland vil få gavn af den store erfa-

ring på hjulløsninger til landbrugsmaski-

ner, som Super Dæk Service står for.

Afdelingen er også et fuldt moderne 

autoværksted, der udfører reparation og 

service på person-og varevogne. Vi glæ-

der os til at vise, hvad vi kan – både på 

mekanisk arbejde og på dæk til person- 

og varevogne, lastbiler, industri og entre-

prenørmaskiner, siger Jesper Hoffmann.

Åbningen markeres med åbent hus på 

Finlandsvej 3 i Rødby fredag den 30. sep-

tember kl. 10.00-16.00, hvor der vil være 

lidt godt til maven og ganen samt gode 

tilbud på dæk og mekanisk arbejde.

OM SUPER DÆK SERVICE
Super Dæk Service er med 60 autoværk-

steder og dækcentre fordelt over hele 

landet en af Danmarks største dæk- og 

autoværkstedskæder og betjener både 

private, virksomheder, industrien og land-

bruget.

Visionen er at være branchens bedste, 

og SDS-visionen nås gennem en kultur 

med fokus på hastighed, købmandskab 

og kvalitet.

For yderligere oplysninger kontakt
afdelingsleder Jesper Hoffmann på
telefonnummer 2169 2949.


