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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 &
Gävleborgs 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.

Öppet hus i vårt nya service-center i Gävle den 27 april kl 10-15!
Vi på Spångs kommer att hålla öppet hus i vårt nya service-center i Gävle den 27 april mellan kl 10-15!
Vi hoppas givetvis att vi får se många välkända kunder men vi ser gärna att det även kommer många
nya kunder som också får bekanta sig med oss inom Spångs ProcessTeknik. Vi rustar för framtiden och
kommer att satsa mycket inom Gävleborgsregionen och längs väg 76.
För de som önskar kommer det att gå en chartrad buss från Stockholm via Uppsala med stopp på
lämpliga upphämtningsplatser. Hör av er i god tid till oss så kan vi samordna resan och se till så att
tillgången på mat och dryck är tillräcklig - både i bussen och på plats i Gävle!
Spångs har funktionslösningar
inom följande branscher:
- Kraft & värme
- Vatten & avlopp
- Massa & papper
- Kommuner
- Läkemedel
- Sjöfart
- Pumptillverkare
- Fastighetsunderhåll

Atlasgatan 9 E

Vi förväntar oss en stor
uppslutning med kunder från flera
olika branscher!
Det kommer att bjudas på mat
och dryck och därför önskar vi en
enkel anmälan till
info@spangs.se med hur många
från ert företag/avdelning som
kommer till oss!
Vi ser fram emot att få träffa er!
Varmt välkomna med er anmälan!

VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

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

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Atlasgatan 9E
146 33 TULLINGE 802 86 GÄVLE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91
Mail: info@spangs.se

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

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se

