Nyhedsbrev – marts 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.

Året der gik
2013 blev endnu et godt år for Sindal Stålindustri og gav et tilfredsstillende resultat. Vi har
gennem hele året fået en række nye spændende opgaver fra vore kunder. Vi har også fået
tilgang af en række nye kunder, som alle efterspørger vore nøglekompetencer: Kvalitet og
leveringssikkerhed samt vor store ekspertise inden for specialskabe.
Vi deltog atter på HI-messen, og her fik vi bekræftet en stor interesse i vore produkter, ikke
mindst vore EHEDG hygiejneskabe til brug i nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

www.sindal-steelindustry.dk
På vores hjemmeside kan du læse alt om vore
forskellige produkter, såvel standardskabe som
specialskabe. Du kan finde inspiration om vore
specialskabe under de enkelte produkttyper.
Alt omkring vore godkendelser fremgår også af
siden, ligesom vore nyhedsbreve og produktnyheder kan findes her.
Såfremt du mangler oplysninger finder du også
vore kontaktdata her.

EHEDG hygiejneskabe:
Vi har som nævnt igennem hele 2013 set en kraftig voksende efterspørgsel efter
løsninger, som opfylder de stadig voksende krav for produkter, som bruges i
produktionsvirksomheder inden for fødevareindustrien. Sindal Stålindustri har igennem
flere år tilbudt en rustfri kapsling, som overholder de guidelines, som sættes af European
Hygienic Design Group (i daglig tale EHEDG).
Highlights:
- Skrå top vinkel 15° - 45° hældning.
- Drypkant, udhæng over lågen.
- Rengøringsvenligt lukketøj.
- Materiale, AISI 304 eller AISI 316L.
- Rengøringsvenlige overflader, (Ra max 0,4 um)
- Låge med 75 graders ombuk.
- Tætningsliste, EPDM med lukket cellestruktur.
- Indvendige hængsler.
- Hygiejne skabe er designet iht. EHEDG
(European Hygienic Engineering & Design Group)
Design guidelines.
- Skabene er testet i henhold til IP69K jf. DIN 40059-9.

Nye Produkter:
Gennem længere tid har vi set en stigende interesse for produkter udført i højere stål
legeringer end AISI 304L. F.eks. ser vi stadig flere og flere forespørgsler og ordrer på
specialskabe leveret i syrefast materiale, AISI 316L, eller i endnu højere legeringer. Bemærk
i øvrigt, at vi kan tilbyde hurtig levering af skabe fra vores standardprogram i AISI 316L.

Påsken 2014:
Vi holder produktionen påskelukket mandag til onsdag i uge 16 og starter altså op igen
tirsdag den 22. april. Der er dog mulighed for at kontakte os telefonisk.
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