Nyhedsbrev – december 2014

Kære kunde. Vi har hermed fornøjelsen igen at fremsende vores nyhedsbrev, og vi håber at du får
glæde af informationerne. Har du spørgsmål til os, eller ønsker du uddybende information eller
priser, er du meget velkommen til at kontakte os.

Standardskabe
Gennem hele året har vi set en stigning i efterspørgslen efter
standardskabe. Såvel almindelige vægskabe, som EHEDGhygiejneskabe. Vi har med baggrund i den stigende
efterspørgsel valgt at lagerføre endnu flere skabe til hurtig
levering.

Specialløsninger:
Vi ser til stadighed mange ordrer og forespørgsler på kundespecifikke kapslinger. Eksempelvis har mange af vore kunder
haft behov for at sætte en rude i lågerne for at kunne se ind
i skabet, eller for at afdække følsomme instrumenter og
samtidig hæve IP-klassen. Her ses et par eksempler på anvendelse af klar polycarbonat i lågerne. Vi har endvidere leveret
løsninger med hærdet glas i låger.

Udendørs skabe:

Gennem årene har vi i leveret teknikskabe til pumpestationer og vandværker i kommunerne,
eksempelvis som vist på ovennævnte billede.
Ens for alle projekter er de kundespecifikke løsninger, hvad enten det angår størrelser,
udskæringer, materialevalg eller overfladebehandling. Endvidere kan skabene leveres isolerede.

Gulvskabe
Der er en stigende efterspørgsel efter gulvskabe til hurtig levering. Vi lagerfører derfor de mest
gængse størrelser. Har du brug for specielle mål eller udskæringer, leverer vi også disse meget
hurtigt.

Godkendelser
IP66, UL 4 og 4X, EHEDG og ATEX zone 2 og 22

Jul og nytår:
Vi holder juleferie fra lørdag den 20. december til søndag den 4. januar, og starter altså op igen
mandag den 5. januar.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde i året, der snart går på hæld. Og
vi ønsker dig en glædelig jul samt et godt nytår, hvor vi ser frem til et fortsat godt og udbytterigt
samarbejde.
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