Mars 2016
Nr 81

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 blad från Spångs ProcessTeknik är ett av våra sätt att kommunicera nyheter och
information till våra kunder, befintliga som nya. Här presenterar vi produkter inom
tätningsteknik och/eller kompositbeläggning, genomförda lösningar för roterande utrustning och
mycket mer. Vi står redo och väntar med spänning på att ni skall kontakta oss enligt nedan!!

Spångs ProcessTeknik AB är en del av Chesterton’s rikstäckande nätverk!
För information om våra kollegor runt om i landet besök www.chesterton.com

Dina kontaktpersoner inom Spångs ProcessTeknik AB
Försäljningschef Tommy Spång vill informera om att det ska vara enkelt för dig som kund att ha en
kontakt in till Spångs när du behöver support eller bara för att fråga. Nedan har vi listat kontaktpersoner
som alla har mer än 20 års erfarenhet inom industrin och som sitter på spetskunskap inom fler viktiga
teknikområden. Vi kommer inom den närmaste framtiden besöka er men om ni är osäkra på vem som är
er kontaktperson maila oss på info@spangs.se eller ring 08-608 11 90.
Vi både vill och kan erbjuda ett brett program som inbegriper allt ifrån en produkt till installation och
vidare till komplett funktionslösning med ett helhetstänk baserat på Life Cycle Cost.
Kundansvariga Stockholms län-Uppsala län

Per Båtman
070-625 38 07
batman@spangs.se

Leif Boda
0733-66 56 47
boda@spangs.se

Michael Hallman
0761-62 59 80
hallman@spangs.se

Kundansvariga Gävleborgs län

Christer Spets
0722-22 35 22
christer.spets@
chesterton.com

Christer Hallner
0708-89 08 89
christer.hallner@
chesterton.com

Vi finns numera med servicecenter i Tullinge, Uppsala och Gävle med fullt utrustade verkstäder, bilar och personal som
står redo att hjälpa dig. Nicklas Strömberg är chef för Stockholm och Henrik Boda är chef för Uppsala-Gävle.

Servicechef
Stockholms län

Servicechef
Uppsala-Gävle

Nicklas Strömberg
0735-31 41 40
stromberg@spangs.se

Henrik Boda
0735-31 31 67
h.boda@spangs.se

VÅR HELHET
ER LÖNSAMHET!

För mera information om oss hänvisar vi till vår företagspresentation som vi delar ut och som även finns på
hemsidan www.spangs.se.
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.spangs.se
info@spangs.se

