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NYHEDSBREV  

Som et nyt tiltag vil vi fremover udsende et nyhedsbrev flere gange årligt til vore kunder. 

Formålet med nyhedsbrevet er at informere bredt omkring nye tiltag i Sindal Stålindustri. 

Året der gik: 

Sindal Stålindustri fik i 2012 en stor vækst med et tilfredsstillende resultat. Et resultat vore 

engagerede og dygtige medarbejdere har stor andel i. Vi har gennem året fået tilgang af en række 

nye kunder, som alle stiller krav til leveringssikkerhed, kvalitet og som værdsætter vores 

ekspertise i udvikling af kundetilpassede løsninger. 

Udvidelse af produktionskapaciteten: 

Vi har gennem de seneste år observeret en stor stigning i efterspørgslen efter specialskabe fra 

Sindal Stålindustri. Vi har derfor den glæde at informere om, at vi har udvidet vores 

produktionsfaciliteter med 30 %, da vi har købt nabo-bygningen, på W. Brüels Vej 12.  

Nye produkter: 

Sidste år havde vi glæden af at introducere et nyt standardprodukt:  

Hygiejneskabe, designet i henhold til EHEDG og testet efter IP69K. 
 

  

 

 

 

Vi har ligeledes indført et nyt udendørsskab, prod. i rustf. materiale og med  

sokkel. Skabet kan leveres både med og uden isolering. Skabene bliver bl.a. 

benyttet af Vejdirektoratet i forbindelse med div. trafikstyringsopgaver, og 

af kommuner til f.eks. styring af pumpestationer. 



 

NYHEDSBREV FORTSAT 
 

Medarbejdere: 

Grundet den stadigt stigende efterspørgsel og med ambitioner om at servicere eksisterende 

kunder endnu bedre, såvel som at tiltrække nye, har vi i efteråret 2012 udvidet vores organisation 

med ansættelsen af Salgs- og Marketingchef, Jim Hammer. Vi håber, I vil udnytte muligheden for 

at trække på de ekstra salgsressourcer. 

Prisudviklingen: 

Vi forventer stabile priser på råvarer i det kommende år. Lønudviklingen forventer vi vil vise en 

stigende tendens i størrelsesordenen 3-5 %. På trods af dette vil vi i det kommende år tilstræbe at  

fastholde vore priser, idet vi vil forsøge at modvirke disse omkostninger via interne 

rationaliseringer og investeringer i nye processer og produktionsudstyr. 

Fremtiden: 

Med de ovennævnte tiltag og de øvrige kapacitets- og kvalitetsforbedrende tiltag som er fortaget, 

føler vi os godt rustet til at kunne servicere Jer optimalt fremadrettet. 

Vi håber på et fortsat godt og udbytterigt samarbejde for begge parter. 

 

Med venlig hilsen 

 

Sindal Stålindustri  

W. Brüels Vej 10 

DK-9800 Hjørring 

Tlf +4598904220 

 

 

Preben Christensen 

Adm. Direktør 


