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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Spångs monter var välbesökt och uppskattad på VA-mässan
VA-mässan var i Göteborg (Svenska Mässan) 18-20 september och besöktes av ca 8500 personer. För
oss på Spångs ProcessTeknik var det en lyckad mässa då vi presenterade tre av flera områden som vi är
verksamma inom:
- Uppgradering av roterande utrustning som pumpar, fläktar osv.
- Ytskydd/beläggning med komposit på metall och betong.
- Luftrening där vi effektivt kan sänka utsläpp av gaser och eliminera lukt med luftbehandlingsaggregat.
Utöver ovanstående har vi även fokus
på energioptimering, funktionhelhetslösningar med uppgraderingar
som gör att vi kan hjälpa kunden att
spara energi och öka driftsäkerheten.
Ett axplock av kunder som besökte vår
monter var Syvab, Stockholm Vatten,
Österby kommun, Veolia, Norrtälje
kommun, Käppalaverket, Roslagsvatten, Telge Nät, Tierp kommun,
Forsmark VA, Uppsala VA, Tyresö
kommun, Håbo kommun, Enköpings
VA plus många fler.
Vi vill rikta ett stort tack till våra
besökare för en givande mässa och
intressanta diskussioner!
Missade du mässan eller önskar
ytterligare information är du varmt
välkommen att kontakta oss!
Övre bild är vår monter inför öppnandet
av mässan. Nedre bild visar vår monter
under pågående mässa.
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangsprocessteknik.com
info@spangs.se

