
Volvos nybygge består av en kontorsflygel som är 50 meter lång och omfattar fyra våningar, samt
en verkstadsflygel i två våningar, vars längd är ca 100 meter. Hela husets rymd är 34,000 och
den totala golvytan 7,300 m-. För att blott nämna en detalj finnas här tre lagerlokaler, var och en
för sig större än hela golvytan i vår förra affärslokal. Härovan en exteriörbild, tagen från Sturebron,
nedan utställningshallen. På baksidan en grupp verktygsmaskiner med verkstadschefens kontor
i fonden. Infälld smörjningsskåpen jämte lyftare, bakom skymtar ena snabbtvättens glasvägg.



Den stora, ljusa verskstadshallen med en golvyta av 2400 m 2. Uppvärmningen och ventilationen är mycket effektiv. I golvet finna; särskilda anordningar för utsugning av avloppsgas, varigenom 20 motorer kunna gå samtidigt utan att luften i hallen försämras.
Ett tiotal hydrauliska lyftare betjäna olika avdelningar såsom snabbtvätten, smörjningen, arbetsschakten o. s. v. Tryckluftsuttag finnas överallt. Å bilden synes i mitten av hallen på högra sidan verktygsutgivningen, ovanför vilken verkmästarna ha sitt kontor. Bortom

detta är verkstadschefens kontor beläget. Mitt i fonden ser man dörrarna till reservdelslagret. Under den ovan avbildade hallen är en lika stor våning som upptages av måleri, snickeri, smedja, oljeupplag, produktionslager, generator-snabbservice o. a. lokaliteter.



NORDBLAD & PETTERSSON

utomobilfolket i Finland och särskilt landets tusenhövdade Volvoägarskara
torde med glädje hälsa tillkomsten av Volvos nya bilhus med dess rymliga

och moderna verkstäder. Då kriget törsvårat importen av nya vagnar och landets
bilpark har att utstå en onormal påfrestning, fordra dessa viktiga transportmedel nu

om någonsin en noggrann tillsyn. Varje litet fel bör genast efterses och rättas, förrän
allvarsam skada hinner uppstå. Volvos verkstäder samt deras fackkunniga arbetarstab
och moderna utrustning kunna nu betjäna bilägarna genom att utföra reparationer
snabbt och till en moderat kostnad. Likaså finnas reservdelar till olika Volvo-modeller
att tillgå från lager. Vi lämna gärna kostnadsförslag utan någon förpliktelse för kunden.

Helsingfors, i mars 1941
Oy. VOLVO-AUTO Ab.


