
 

  

 

 

                                       

                  

 

                    

 

 

 

Kære kunde. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende vores nyhedsbrev. Vi håber at du 

får glæde af dette.  

Travlt efterår:  

Sindal Stålindustri arbejder på fuld skrue, for at tilfredsstille en stigende efterspørgsel på 

kundetilpassede kapslingsløsninger.  

Standardløsninger: 

Behovet for standard løsninger, som omfatter Væg-, Gulv- og Hygiejneskabe samt 

Klemmekasser er fortsat stort, med en stigende tendens indenfor hygiejneløsninger, det 

såkaldte EHEDG design – (European Hygienic Engineering Design Group). 

Specialløsninger: 

Som leverandør af ”specielle” kapslinger, leverer SST Sindal Stålindustri løsninger med 

godkendelse iht. ATEX direktiv 94/9/EC for zone 2 og zone 22.  

Vi følger indførslen af det nye ATEX direktiv 2014/34/EU som skal indføres for leverancer 

iht. ATEX direktiv efter 20/4 2016. 

Printerskabe: 

Speciel kapslingsløsning til printer i fødevareindustri.  

 

 

 

 

 

Udtræk for at servicere printer m.m. bl.a.  Papirudfaldsbakke med let  

papir, toner og andet forbrugsmateriale.   adgang. 
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Printerskabet er med en udtrækshylde med teleskopskinner hvor på en printeren med en 

vægt på ca. 100 kg inkl. papirmagasin er placeret.   

Printerskabet har 2 låger der giver let adgang for påfyldning af papir i magasiner samt 

service af printer.  

Du kan se mere om produktet på vores hjemmeside Printerskabs. 

Svingarm: 

Sindal Stålindustri leverer også svingarme. 

SPECIFIKATIONER:  

• Materiale: AISI 304L/316L –  
  EN 1.4307/EN 1.4404, sleben  

• Dimension: ø76,1 x 2 mm  

• Hygiejnevenlig fuldsvejst rustfri  
   udførelse  
• Kan udføres i alle længder  
• Kan leveres til såvel skabsmontage  
   som vægmontage  

 

Har du spørgsmål til os, eller ønsker du uddybende information eller priser, er du meget 

velkommen til at kontakte os. 

Fremtiden:  

Med de ovennævnte tiltag, og de øvrige kapacitets- og kvalitetsforbedringer, som er 

fortaget, er vi os godt rustet til at kunne servicere jer optimalt fremadrettet. Vi håber på 

et fortsat godt og udbytterigt samarbejde. 

Jul og nytår: 

Der er juleferie lukning f.o.m. 23-12-2015 t.o.m. 3-1-2016 – Telefonen er åben hele 

perioden som sædvanlig.  

Med venlig hilsen 

Sindal Stålindustri  

W. Brüels Vej 10-12 

DK-9800 Hjørring 

Tlf +4598904220 

www.sindal-steelindustry.dk 

 

Preben Christensen  Per B. Mathiasen 

Adm. Direktør   Salgschef  

http://www.sindal-steelindustry.dk/pictures_org/Printerskabs%20brochure.pdf
http://www.sindal-steelindustry.dk/

