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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.

Välkommen att besöka Spångs nya hemsida - www.spangs.se!
Vi har under sommaren uppgraderat(!)
och förbättrat vår hemsida. Vårt mål är
att den nya hemsidan skall vara mer
flexibel och tydligare samt anpassad
för både datorer, smartphones och
surfplattor.
Högst upp i den gröna listen finns ett
menysystem som betydligt förenklar
för besökaren att hitta information. Vi
rekommenderar varmt att ni tar er en
titt. Speciellt intressant kan menyn
”Referenser” vara där alla tidigare
utgivna Informationsblad återfinns,
artiklar från tidskrifter, rapporter och
en sökbar databas som successivt
kommer att fyllas på med nya objekt.
Feedback från våra kunder är alltid
uppskattad - både ris och ros.
Hemsidan återfinns numera under
adressen www.spangs.se - en domän vi
också äger men som vi hittills inte
använt officiellt. Den nya adressen
harmoniserar med våra e-postadresser
som använder samma domännamn.
Välkomna!
VÅR HELHET
ER LÖNSAMHET

Skärmdump från välkomstbilden på Spångs nya hemsida. Ett menysystem
högst upp i den grön listen förenklar navigering på sidan.

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

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

