Nyhedsbrev – november 2013

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.

Hi-13

Sindal Stålindustri deltog igen i år på Hi-messen. Vi havde rigtig mange interessante besøg
på vores stand, og specielt vores EHEDG hygiejneskab var et blikfang for vores
besøgende. Samlet set var deltagelsen meget tilfredsstillende, og det på trods af et
generelt faldende besøgstal på messen.
Vi havde på messen et spørgeskema til udfyldelse, og blandt disse trak vi lod om 4 flasker
god vin. Vinderen blev: Ivan Heiselberg, SFK Leblanc.

Specialløsninger:
Vi har gennem 2013, via rigtig mange ordrer på ”specielle” kapslinger, fået bekræftet
vore store kompetencer på dette område. Især er det store komplicerede kapslinger,
hvor der efterspørges IP66, UL 4 og 4X samt ATEX-løsninger.

Nye produkter:
Printerskabe:
Vi har gennem det seneste år observeret en stigende efterspørgsel efter
kapslingsløsninger til vægte/printere i aggressive miljøer, som f.eks. fødevare- og
marineindustrien. Vi har derfor udviklet et printerskab, som kan benyttes til de fleste
gængse produkter. Printerskabet er med en udtrækshylde med teleskopskinner. Lågen
kan både top- og sidehængles. Skabet leveres enten i rustfri AISI 304L eller AISI 316L,
sleben. Du kan se mere om produktet på vores hjemmeside.

Kontakt os gerne for priser og evt. andre dimensioner.

Isolerede skabe:
Sindal Stålindustri har gennem mange år leveret skabe til Vejdirektoratet – til de
forskellige motorvejsudbygninger. En del af skabene har været isolerede for modvirkning
af kulde- og varmepåvirkninger. Det viste udendørsskab, leveret i oktober 2013, er til
kapsling af pumper på pumpestationer, og har udover en isolerende funktion endvidere
en lyddæmpende funktion. Vi har gennem årene opbygget en stor viden om udendørs
kapslinger – kontakt os gerne med din forespørgsel.

Jul og nytår:
Vi holder juleferie fra lørdag den 21. december til søndag den 5. januar, og starter altså
op igen mandag den 6. 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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